
 

 

 
 

SLUŽBENI BILTEN 
OPŠTINE UGLЈEVIK 

 
Skupština opštine Ugljevik 
Ugljevik, Trg D. Mihajlovića  bb 
Telefon/faks: (055) 773-773, 772-336, 
E-mail: opstinau@teol.net 

www.opstinaugljevik.net 

Petak , 5. april  2019. godine 

UGLЈEVIK Izdaje:Skupština opštine Ugljevik 
Uređuje: Sekretar SO-e 
Telefon: (055) 773-756 

BROJ  2/19  GOD. LVII 

 

 

Na osnovu člana 39. stav (2), tačke 2. i 8. Zakona o lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 
97/16), člana 40. stav 1., a u vezi sa članom 39. stav 3. 
Zakona o uređenju prostora i građenju, („Službeni glasnik 
Republike Srpske“, broj: 40/13 106/15 i 3/16), i člana 37. stav 
2. tačke 2. i 8. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) Skupština opštine Ugljevik na  
sjednici održanoj dana 29.03.2019.godine, donosi 

O D L U K U 

O PRISTUPANjU IZRADI IZMJENE URBANISTIČKOG 
PROJEKTA GRADSKOG DIJELA GRADA UGLjEVIKA 

 

Član 1. 

Ovom Odlukom pristupa se izradi izmjene Urbanističkog 
projekta gradskog dijela grada Ugljevika (Službeni bilten 
opštine Ugljevik“ broj 4/03, 2/04, 1/06, 2/07, 1 /09, 11/10, 
3/11, 6/12, 2/13). 

 

Član 2. 

Granica obuhvata izmjene Urbanističkog projekta obuhvata 
lokaciju na Trgu Draže Mihailovića 2 na parceli broj 518/1.   

Površina obuhvata izmjene urbanističkog projekta iznosi 25 
m2. 

Član 3. 

Period za koji se utvrđuju planski parametri je do 2029. 
godine. 

 

Član 4. 

Smjernice za izradu izmjene: 

 Plan je neophodno izraditi u svemu prema odredbama 
Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik 
Republike Srpske“, broj: 40/13), podzakonskim aktima 
donesenim na osnovu ovog zakona, te drugim propisima 
relevantnim za planiranje i uređenje prostora (koji se odnose 
na: saobraćaj, snabdijavanje energijom, snabdijavanje 
vodom, telekomunikacije, zaštitu od prirodnih nepogoda, 
zaštitu prirode, zaštitu vode, vazduha, poljoprivrednog i 
šumskog zemljišta, prirodnih vrijednosti, kulturnih dobara i 
sl.). 

Nosilac izrade dužan je obezbijediti usaglašenost 
Urbanističkog projekta  sa odgovarajućim planom višeg reda. 

Član 5. 

Rok za izradu planskog dokumenta je 180 dana od dana 
potpisivanja ugovora sa nosiocem izrade izmjene 
Urbanističkog projekta. 

Član 6. 

Izmjena Urbanističkog projekta treba da sadrži sve elemente 
propisane članom 35. Zakona o uređenju prostora i građenju 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 40/13) i 
Pravilnikom o načinu izrade, sadržaju i formiranju 
dokumenata prostornog uređenja („Službeni glasnik 
Republike Srpske“, broj: 69/13).  

 

 

Član 7. 

Skupština opštine Ugljevik, na prijedlog nosioca pripreme, 
utvrđuje nacrt plana, kao i mjesto, vrijeme i način izlaganja 
nacrta na javni uvid.  

Nacrt izmjene Urbanističkog projekta, biće stavljen na javni 
uvid u trajanju od 30 dana.  
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O mjestu, vremenu i načinu izlaganja nacrta plana na javni 
uvid, javnost i vlasnici nepokretnosti na području za koje se 
donosi ovaj plan, biće obaviješteni putem oglasa, koji se 
objavljuje u najmanje dva sredstva javnog informisanja, 8 
dana prije početka javnog uvida i 15 dana od početka 
izlaganja plana na javni uvid. 

Nacrt izmjene Urbanističkog projekta, izlaže se na javni uvid 
u skladu sa odredbama člana 47. Zakona o uređenju 
prostora i građenju. 

Nosilac izrade obavezan je da razmotri sve primjedbe, 
prijedloge i mišljenja koji su dostavljeni tokom javnog uvida i 
da o njima zauzme stav prije utvrđivanja prijedloga plana, te 
da obrazložen stav u pisanoj formi dostavi nosiocu pripreme 
plana i licima koja su dostavila prijedloge, primjedbe i 
mišljenja na nacrt. 

Stav nosioca izrade plana o primjedbama, prijedlozima i 
mišljenjima, razmatra se na javnoj raspravi, na koju se 
pozivaju predstavnici nosioca pripreme plana, nosioca izrade 
plana, predstavnici organa i pravnih lica iz člana 42, stav (3) 
Zakona o uređenju prostora i građenju i članovi savjeta 
plana. 

Javna rasprava iz prethodnog stava mora se organizovati u 
roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog uvida. Javnoj 
raspravi mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. 

Nosilac pripreme objavljuje poziv za javnu raspravu, u 
najmanje jednom dnevnom listu dostupnom na teritoriji cijele 
Republike, tri dana prije i na dan održavanja rasprave.  

Ukoliko se prijedlog planskog dokumenta, na osnovu 
prihvaćenih primjedbi i mišljenja, pristiglih u toku javnog 
uvida, značajno razlikuje od nacrta dokumenta, nosilac 
pripreme dužan je da organizuje ponovo javni uvid. 

Ponovni javni uvid sprovešće se u skladu sa članom  49. 
Zakona o uređenju prostora i građenju. 

Nakon održane javne rasprave iz člana 48. stav (4) Zakona o 
uređenju prostora i građenju, nosilac pripreme utvrđuje 
prijedlog izmjene Regulacionog plana koji se dostavlja 
Skupštini opštine Ugljevik na usvajanje. 

           Član 8. 

Finansijska sredstva potrebna za izradu izmjene 
obezbijeđena su od strane investitora- podnosioca zahtjeva 
za izradu izmjene.  

Član 9. 

Nosilac izrade izmjene urbanističkog projekta biće pravno 
lice koje ima odgovarajuću licencu za izradu ove vrste 
dokumenata prostornog uređenja. Izbor nosioca izrade vrši 
se u skladu sa propisima o javnim nabavkama.  

          Član 10. 

Nosilac pripreme izmjene Regulacionog plana, biće 
Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne 
poslove Opštine Ugljevik. 

 

       Član 11. 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01- 363-5/19                               PREDSJEDNIK SO-e 

Datum, 29.03.2019.godine                 Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu člana 41. stav 5. Zakona o uređenju prostora i 
građenju („Službeni glasnik RS“, broj 55/10),  a u vezi sa 
članom  192. Zakona o uređenju prostora i građenju 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15), 
člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik 
RS“, broj 97/16) i člana 37. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) Skupština 
opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 29.03.2019. 
godine   d o n o s i 

O D L U K U 

O USVAJANjU IZMJENE URBANISTIČKOG PROJEKTA 
GRADSKOG DIJELA GRADA UGLjEVIKA 

 

Član 1. 

Usvaja se Izmjena urbanističkog projekta gradskog dijela 
grada Ugljevika izrađen od strane JP „Direkcija za izgradnju i 
razvoj grada“ DOO  Bijeljina , mart 2019. godine za sledeće 
lokacije:  

-     šest lokacija u okviru urbanističkog projekta u   
        ulicama Ćirila i Metodija, Karađorđevoj i         
        Njegoševoj na sadašnjim parcelama označenim 
        kao k.č. broj 1/1, 10, 518/1, 467/2, 483, 786 K.O. 
        Ugljevik, 
- Lokacija 1 za izgradnju parkinga iza stambene 

zgrade u ulici Srpske sloge broj 9. i 11. na parceli 
označenoj kao k.č. broj 688/1, 

- Lokacija broj 2 za izgradnju parkinga u ulici Ćirila i 
Metodija (pješačka zona) na parceli označenoj kao 
k.č. broj 518/1, 

- Lokacija broj 3 za izgradnju parkinga u ulici Petra 
Kočića (sa lijeve strane pored Doma zdravlja) na 
parceli označenoj kao k.č. broj 467/1 i 483, 

- Lokacija broj 4 za dogradnju parkinga sa istočne 
strane zgrade Administrativne službe na parceli 
označenoj kao k.č. broj 518/1, 

- Lokacija broj 5 za izgradnju / dogradnju parkinga iza 
zgrade Pošte na parceli označenoj kao k.č. broj 
518/1, 

- Lokacija broj 6 za dogradnju parkinga u Ulici Ćirila i 
Metodija pored zgrade „Sportin MB“, 

- Lokacije sagrađenih stambenih zgrada na 
parcelama označenim kao k.č. broj 685, 680 na 
kojima su sagrađeni poslovni prostori bez odobrenja 
za gradnju koji su vlasništvo Opštine Ugljevik i čiji 
vlasnici sada iste ne mogu legalizovati bez ove 
procedure (6 lokala i 6 garaža), 

- Lokacija stambene zgrade na parceli označenoj kao 
k.č. broj 688/10.  

 

Član 2. 

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela. 

Tekstualni dio Plana sadrži: 
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I. UVOD 

II. ANALIZA I OCJENA STANjA  

II. PROBLEMI CILjEVI I PROGRAM PLANA 

IV. TEKSTUALNI DIO URBANISTIČKOG PROJEKTA 

 

Grafički dio sadrži: 
1. KOPIJA KATASTARSKOG PLANA                            1:1000 

2. PRIKAZ INSTALACIJA I VALORIZACIJE OBJEKATA                         
                                                                                               1:1000 

3. IZVOD IZ URBANISTIČKOG PROJEKTA GRADSKOG 
          DIJELA GRADA UGLjEVIKA                                       1:1000 

4. PLAN PROSTORNE ORGANIZACIJE                       1:500 

5. PLAN PARCELACIJE                                                 1:500 

6. PLAN GRAĐEVINSKIH I REGULACIONIH LINIJA                                     
                                                                                                 1:500 

7. URBANISTIČKOARHITEKTONSKO RJEŠENjE                                       

7.1 - URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO RJEŠENjE L-1.1;                                      
               L.1.2                                                                         1:200 

7.2 - URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO RJEŠENjE L-1.3                                              
                                                                                                1:200 

7.3 - URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO RJEŠENjE L-1.4                               
                                                                                                1:200 

7.4 - URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO RJEŠENjE L-1.1;  
              L-1.2 - infrastruktura                                           1:200 

7.5 - URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO RJEŠENjE L-1.3  

       – infrastruktura                                                     1:200 

7.6. - URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO RJEŠENjE L-1.4  

       - infrastruktura                                                      1:200 

7.7. - 3D PRIKAZ OBJEKATA I FASADE 

7.8 - 3D PRIKAZ OBJEKATA I FASADE  

8. KONCEPRUALNO – IDEJNO RJEŠENjE OBJEKATA 

8.1. – OSNOVA PRIZEMLjA                                            1:50 

8.2. – OSNOVA SPRATA                                                   1:50 

8.3. – PODUŽNI PRESJEK                                              1:50 

8.4. – POPREČNI PRESJEK                                            1:50 

8.5. -  ULIČNA FASADA                                                   1:50 

8.6. - DVORIŠNA FASADA                                              1:50 

8.7. – PREDLOŽENI IZGLED OBJEKTA 1                     1:50 

8.8.-  PREDLOŽENI IZGLED OBJEKTA 2                      1:50 

8.9. - PREDLOŽENI IZGLED OBJEKTA 3                      1:50 

8.10. - PREDLOŽENI IZGLED OBJEKTA 4                    1:50 

9. PLAN INFRASTRUKTURE                                        1:1000                                                                              

                                                                                                                                          

Član 3.  

        Za sprovođenje ove odluke nadležno je Odjeljenje za 
prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine 
Ugljevik. 

Član 4. 

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

 

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                                  

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                          

Broj: 01-363-6/19                                    PREDSJEDNIK SO-e                                                               

Datum, 29.03.2019.godine                     Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu člana 47. Zakona o uređenju prostora i građenju 
(„Službeni glasnik RS“, broj 40/13, 106715 i 3/16), člana 39. 
Stav 2. Tačke 2 i 8 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16),  člana 37. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) 
i Odluke o pristupanju izrade izmjene Urbanističkog projekta 
gradskog dijela grada Ugljevika („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 5/14 i 7/15) Skupština opštine Ugljevik na 
sjednici održanoj 29.03. 2019. godine donijela je 

O D L U K U 

O UTVRĐIVANjU NACRTA IZMJENE URBANISTIČKOG 
PROJEKTA GRADSKOG DIJELA GRADA UGLjEVIKA 

 

Član 1. 

       Utvrđuje se Nacrt Izmjene Urbanističkog projekta 
gradskog dijela grada Ugljevika izrađen od strane 
„GEOPUT“d.o.o Banja Luka  za sledeće lokacije: 

- Lokaciju omeđenu sa sjevera Ulicom Ćirila i 
Metodija (uključno zeleno ostrvo), sa istoka i juga 
uključno Ulicom Radomira Arsenovića a sa zapada 
Karađorđevom ulicom (isključno)  

- Lokacije svih budućih objekata kolektivne gradnje 
uokviru urbanističkog projekta kao i sagrađeni 
objekat na parceli k.č. broj 688/10,  

- Lokacija na parceli k.č. broj 1/25,  
- Lokacija na parceli k.č. broj 12/16, 
- Lokacija na parceli k.č. broj 619. 

 

Član 2. 

 

Utvrđeni Nacrt Plana sadrži tekstualni i grafički dio. 

Tekstualni dio sadrži: 
A. UVODNO OBRAZLOŽENjE 

B. ANALIZA I OCJENA STANjA  

    V.PROBLEMI I CILjEVI ORGANIZACIJE, UREĐENjA I  
KORIŠĆENjA PROSTORA 

D.. PLAN ORGANIZACIJE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA 
PROSTORA  

 

Grafički dio sadrži grafičke priloge: 

1. GEODETSKA PODLOGA                                          1:1000 

2. IZVOD IZ IZMJENE URBANISTIČKOG PROJEKTA                                       
                                                                                            1:2500                                        

3. PLAN PROSTORNE ORGANIZACIJE                  1:500 

4. PLAN SAOBRAĆAJA                                              1.500 

5. PLAN INFRASTRUKTURE – SINTEZNA KARTA  1:500 

6. PLAN GRAĐEVINSKIH I REGULACIONIH LINIJA                                                  
                                                                                            1:500 

7. PLAN PARCELACIJE                                            1:500                                       

8. ANALIZA SPRATNOSTI PLANIRANIH KOLEKTIVNIH 
          OBJEKATA                                                                1:500  

 

Član 3. 

Utvrđeni Nacrt izmjene urbanističkog projekta nakon 
usvajanja ove odluke  biće izložen na javni uvid u 
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prostorijama Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-
komunalne poslove opštine Ugljevik u trajanju od 30 dana.                                                           

Član 4. 

Nosilac pripreme Plana Odjeljenje za prostorno uređenje i 
stambeno – komunalne poslove opštine Ugljevik obavijestiće 
javnost o mjestu, vremenu i načinu izlaganja utvrđenog 
nacrta putem oglasa, koji će se objaviti u dva sredstva 
javnog informisanja najmanje dva puta, s tim da će se prva 
obavijest objaviti 8 dana prije početka javnog uvida, a druga 
15 dana od početka izlaganja nacrta dokumenta prostornog 
uređenja na javni uvid. 

Član 5. 

Oglas iz prethodnog člana će sadržati mjesto, datum, 
početak i trajanje javnog uvida, mjesto i datum jednog ili više 
javnih izlaganja, mjesto i vrijeme pružanja pojašnjenja 
predloženih planskih rješenja zainteresovanim licima od 
predstavnika nosioca izrade i Odjeljenja za prostorno uređenj 
i stambeno-komunalne poslove opštine Ugljevik, te rok u 
kome se mogu poslati prijedlozi, primjedbe i mišljenja iz  
Nacrta dokumenta. 

Član 6. 

 Nosilac pripreme Plana obavezan je da na mjestu na kojem 
je izložen utvrđeni Nacrt obavijesti javnost da se detaljnije 
informacije, obavještenja i pomoć u formulisanju primjedbi 
mogu dobiti kod nosioca pripreme i nosioca izrade 
dokumenta. 

 

Član 7. 

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na utvrđeni Nacrt dokumenta 
upisuju se u svesku sa numerisanim stranama, koja će se 
nalaziti u prostoriji u kojoj će utvrđeni Nacrt biti izložen, ili se 
u pisanoj formi mogu dostavljati nosiocu pripreme koji je 
obavezan da ih proslijedi nosiocu izrade dokumenta. 

 

Član 8. 

Nosilac izrade obavezan je da razmotri sve primjedbe, 
prijedloge i mišljenja koji su dostavljeni tokom javnog uvida i 
da prije utvrđivanja prijedloga izmjene plana prema njima 
zauzme stav, te da obrazložen stav u pisanoj formi dostavi 
nosiocu pripreme i licima koja su dostavila svoje prijedloge i 
mišljenja.  

Prijedlog izmjene plana utvrđuje se na osnovu nacrta plana 
koji je bio objavljen i stava prema prema primjedbama, 
prijedlozima i mišljenjima na taj nacrt. 

U prijedlogu izmjene plana ne mogu se mijenjati rješenja iz 
nacrta plana, osim onih na koja je bila stavljena osnovna 
primjedba, prijedlog ili mišljenje. 

Stav nosioca izrade prema primjedbama, prijedlozima i 
mišljenjima razmatra se na javnoj raspravi na koju se 
pozivaju predstavnici nosioca pripreme, nosioca izrade i 
organa i pravnih lica iz člana 42. stav 3. Zakona o uređenju 
prostora i građenju, te članovi savjeta plana. 

Član 9. 

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne 
poslove opštine Ugljevik objaviće javni poziv za javnu 
raspravu u najmanje dnevnom listu dostupnom na teritoriji 

cijele republike tri dana prije i na dan održavanja rasprave na 
koju mogu da prisustvju sva zainteresovana lica. Ako javnoj 
raspravi ne prisustvuju uredno pozvani ovlašćeni stručni 
predstavnici i organa i pravnih lica iz člana 42. stav 3. 
Zakona o uređenju prostora i građenju smatraće se da su 
prihvatili prijedlog izmjene plana. 

 

Član 10. 

Ako se prijedlog izmjene plana na osnovu prihvaćenih 
prijedloga, primjedbi i mišljenja dostavljenih u toku javnog 
uvida značajno razlikuje od nacrta izmjene plana Odjeljenje 
za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove 
opštine Ugljevik dužno je da organizuje ponovno javni uvid. 

Trajanje ponovnog javnog uvida ne može biti kraće od 8 
dana. 

Ponovni javni uvid se može sprovoditi najviše dva puta 
nakon čega se donosi nova odluka o izradi izmjene plana. 

Član 11. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službeni bilten opštine Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                                  

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                      

Broj: 1-363- 7/19                                   PREDSJEDNIK SO-e                                                                    

Datum, 29.03.2019.godine                   Đoko Simić, profesor 

 

Na  osnovu  člana 39. stav 2. Zakona  o  lokalnoj  
samoupravi („Službeni  glasnik  Republike  Srpske“, broj 
97/16), a u vezi sa članom 27. Zakona o eksproprijaciji i  
člana 37. stav 2. Statuta  opštine Ugljevik („Službeni  glasnik  
opštine Ugljevik“, broj: 7/17), Skupština  opštine  Ugljevik  na  
sjednici  održanoj  dana 29.03. 2019.  godine,  d o n o s i 

O  D  L  U  K  U 

 

   Član 1. 

 

ODOBRAVA SE povrat sredstava ZP „Rudnik i 
Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik u iznosu od 70.112,50 
KM isplaćenih za parcelu označenu kao k.č. broj 2397. „Jović 
duga njiva“, livada 2 klase, površine od 28.045 m2 upisana u 
P.L. broj 537. K.O. Bogutovo Selo u postupku eksproprijacije, 
a na osnovu Sporazuma o naknadi broj: 21.48/473-93/14 od 
19.08.2014.godine. 

Član 2. 

 

Sprovođenje ove odluke izvršiće se u upravnom postupku 
koji se vodi kod Republičke uprave za geodetske i 
imovinsko-pravne poslove Područne jedinice Ugljevik po 
predlogu ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik 
za oglašavanje ništavim dio tačke 1. izreke pravosnažnog 
rješenja PJ Ugljevik broj: 21.48/473-93/14 od 
19.08.2014.godine, u dijelu koji se odnosi na k.č. broj 2397 
„Jović duga njiva“, livada 2 klase, površine od 28.045 m2 
upisana u P.L. broj 537. K.O. Bogutovo Selo. 
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Član 3. 

 

Ovlašćuje se Načelnik opštine Ugljevik da preko 
Pravobranilaštva Republike Srpske Sjedište zamjenika u 
Bijeljini na osnovu ove Odluke prihvati predlog ZP „Rudnik i 
Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik za oglašavanje 
rješenja ništavim PJ Ugljevik broj: 21.48/473-93/14 od 
19.08.2014.godine u dijelu koji se odnosi na parcelu 
označenu kao k.č. broj 2397. K.O. Bogutovo Selo.  

 

Član 4. 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA                                                                  

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                            

Broj:  01- 40-533/19                        PREDSJEDNIK SO-e 

Datum, 29.03.2019.godine              Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu člana 30.  i člana 39. stav 2. u vezi sa članom 51. 
Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik Republike 
Srpske, broj 97/16 ), člana 53. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 39. a u 
vezi sa članom 42. stav 2. Poslovnika o radu SO Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 8/17), Skupština 
opštine Ugljevik, na sjednici održanoj dana  
29.03.2019.godine   donijela je 

O D L U K U 

O osnivanju Foruma za bezbjednost građana  

opštine Ugljevik 

 

Član 1.  

 

Forum za bezbjednost građana opštine Ugljevik (u daljem 
tekstu: Forum) osniva se radi zajedničkog djelovanja 
predstavnika lokalne zajednice, državnih institucija, javnih 
ustanova, nevladinih organizacija i građana u cilju 
unapređenja nivoa opšte bezbjednosti kroz identifikaciju 
problema i pronalaženje rješenja za bezbjednosna pitanja 
koja opterećuju lokalnu zajednicu. 

Član 2. 

Ovom odlukom utvrđuje se sastav Foruma za bezbjednost 
građana opštine Ugljevik, a koga čine: 

 
1. Predsjednik Skupštine opštine Ugljevik-Đoko   Simić,      
    predsjednik, 
2.  Komandir policijske stanice Ugljevik-Mićo Jović,    
     zamjenik   predsjednika, 
3.  Načelnik opštine Ugljevik- Vasilije Perić, član, 
4.  Starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice-Milan 
     Babić,  član 
5.   Direktor JZU „Dom zdravlja“ Ugljevik-Jugoslav    
       Cvetković,   član 

6.   Direktor JU „Centar za socijalni rad“ Ugljevik -
      Gordana Tekić, član 
7.  Sekretar Opštinske organizacije crvenog krsta       Ugljevik - 
 Milenko Kojić, član 
8.  Direktor JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik-     Stevo 
 Benović, član 
9.  Predstavnik Savjeta za bezbjednost saobraćaja      opštine 
 Ugljevik  -  Vaso Trifković, član 
10.  Predstavnik Odsjeka za poslove civilne zaštite i         TVJ - 
Slađana Stojić, član 
11.  Predstavnik zavisnog preduzeća „RiTE Ugljevik“ a.d. 
       Ugljevik-Milan Jovičić, član. 

 12.  Predstavnik Odjeljenja za prostorno uređenje i  
        stambeno -  komuna. poslove, Dževid   Ahmetović, član 

Mandat svih članova foruma vezan je za mandat Skupštine 
kao i za poslove koje obavljaju. 
U slučaju razrješenja dužnosti ili prestanka radnog odnosa 
istovremeno prestaje i članstvo u Forumu. 

 

Član 3. 

Ciljevi i zadaci foruma: 
-Unapređenje nivoa opšte bezbjednosti kroz identifikaciju 
problema i pronalaženje rješenja za bezbjednosna pitanja 
koja opterećuju lokalnu zajednicu, 
-Analiza stanja bezbednosti koja se zasniva na prikupljanju 
podataka od nadležnih organa i organizacija i ispitivanjem 
javnog mnenja te identifikacija ključnik problema građana i 
utvrđivanje prioriteta po pitanju bezbjednosti u oblastima: 
bezbjednosti ljudi i imovine, javnog reda i mira, bezbjednosti 
javnog saobraćaja, bolesti zavisnosti i zdravlja ljudi, 
komunalnog reda, zaštite životne sredine, sprečavanja i 
suzbijanja i drugih oblika asocijalog i devijantnog ponašanja 
u svim oblastima života i rada, kolektivne bezbjednosti 
stanovništva kao i osećaja sigurnosti i drugih problema 
vezanih za kvalitet života, 

- Priprema i usvajanje bezbjednosnih operativnih 
planova i programa djelovanja koji su zasnovani na 
rezultatima prethodne procjene stanja bezbjednosti, a koji će 
omogućiti da se identifikovani problemi i prioriteti rješavaju 
kroz saradnju i partnerski odnos, 
- Davanje smjernica pojedinim subjektima koji se tiču 
usvojenih programa prevencije u cilju suzbijanja i otklanjanja 
identifikovanih bezbjednosnih problema, 
- Priprema i sprovođenje komunikacionog plana, u cilju 
podsticanja komunikacije sa javnošću i partnerskim 
organizacijama, obezbeđujući građanima način da svoje 
stavove prenose forumu za bezbjednost,  
- Formiranje radnih grupa u okviru foruma koje se bave 
rješavanjem pojedinačnih problema i u vezi sa tim projektuju 
akcione planove koji jasno definišu pristup rješavanju 
određenog problema 
- Podnošenje izvještaja o radu Skupštini u pogledu 
sprovedenih aktivnosti. 

Član 4. 
 

Forum je u svom radu nezavisan i samostalan. 



6                                                   SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLЈEVIK – Broj 2/19                                                 05.04.2019. 

 

Forum radi i odlučuje na sjednicama koje se održavaju po 
potrebi a najmanje dva puta godišnje.  

Radom foruma predsjedava i rukovodi predsjednik foruma, 
u slučaju odsutnosti  predsjednika mijenja ga podpredsjednik. 

Forum odlučuje većinom glasova prisutnih članova. 
 

   Član 5. 
 

Forum usvaja Poslovnik o radu kojim se bliže uređuju 
pitanja od značaja za rad foruma. 

 
    Član 6. 

 
Administrativno tehničke poslove za potrebe Foruma 

obavlja sekretar foruma koga na prvoj sjednici biraju članovi 
foruma iz svojih redova. 

 
     Član 7. 

 
Po pozivu predsjednika foruma sjednicama foruma 

prisustvuju predstavnici Opštinske uprave Ugljevik, drugih 
institucija, ustanova i organizacija, stručni ili naučni radnici iz 
određene oblasti, predstavnici udruženja građana i građani, u 
zavisnosti od problematike o kojoj se raspravlja. 

 
      Član 8. 

 
U vršenju poslova iz svoje nadležnosti Forum donosi i 

programe, poslovnik o radu, a može izdavati i saopštenja za 
javnost. 

Forum  u svim oblastima bezbijednosti značajnim za 
područje opštine Ugljevik pokreće inicijative, koordinira 
aktivnosti, utvrđuje svoje stavove i donosi zaključke. 

    Član 9. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                                        

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                         

Broj: 01-014-6/19                                       PREDSJEDNIK SO-e 

Datum, 29.03.2019.godine                         Đoko Simić, profesor  

                                                           

Na osnovu člana 155. Zakona o službenicima i 
namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“,broj:97/16), člana 37. 
Satuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj: 7/17) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za 
imenovanje člana Odbora za žalbe Opštine Ugljevik, broj: 01-
111-45/18 od 18.12.2018. godine, a nakon sprovedenog 
Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Odbora 
za žalbe opštine Ugljevik, broj:01-111-5/19 od 23.01.2019. 
godine na prijedlog Komisije, Skupština opštine Ugljevik na 
sjednici održanoj dana 29.03.2019. godine donosi 

RJEŠENjE 

 O IMENOVANjU JEDNOG ČLANA ODBORA ZA ŽALBE 
OPŠTINE UGLjEVIK 

 

Član 1. 

Imenuje se jedan član Odbora za žalbe Opštine Ugljevik 

1.LjUBOMIR PETROVIĆ, diplomirani pravnik iz    Donjeg 
Zabrđa 
 

Mandat člana Odbora za žalbe je četiri godine sa 
mogućnošću ponovnog izbora. Član Odbora za žalbe nema 
satus službenika i namještenika u gradskoj odnosno 
opštinskoj upravi. 

 

Član 2. 

Odbor za žalbe odlučuje u drugom stepenu o žalbama 
učesnika javnog konkursa u postupku zapošljavanja u 
gradsku odnosno opštinsku upravu, o žalbama koje se 
odnose na statusna pitanja službenika, kao i o drugim 
žalbama utvrđenim Zakonom o službenicima i 
namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.  

Odluke odbora su konačne a mogu se preispitivati od 
nadležnog suda u skladu sa zakonom. 

 

Član 3.  

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a biće 
objavljeno u Službenom biltenu opštine Ugljevik. 

 

Obrazloženje 

Skupština opštine Ugljevik je raspisala Javni konkurs za izbor 
i imenovanje jednog člana Odbora za žalbe opštine Ugljevii, 
broj: 01-111-5/19 od 23.01.2019. godine, a isti je objavljen u 
Službenom glasniku Republike Srpske broj: 8/19 od 
01.02.2019. godine i dnevnom listu „Blic“ od 02.02.2019. 
godine. 

Za sprovođenje Javnog konkursa Skupština opštine Ugljevik 
je Odlukom o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje 
člana Odbora za žalbe Opštine Ugljevik,broj: 01-111-45/18 
od 18.12.2018. godine zadužila Komisiju imenovanu 
Rješenjem SO-e broj: 01-111-120/17 od 22.12.2017. godine 
(„ Službeni bilten opštine Ugljevik“,broj: 12/17).  

Komisija je sprovela konkursnu proceduru u skladu sa 
članom 155. Zakona o službenicima i namještenicima u 
organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik 
Republike Srpske“,broj: 97/16) i nakon razmatranja i kontrole 
ispunjenosti uslova navedenih u konkursu prijavljenih 
kandidata i sprovedenog ulaznog intervjua sa kandidatima, 
sačinila je rang listu i utvrdila prijedlog Rješenja kao  
dispozitivu.  

Pouka o pravnom lijeku 

Ovo Rješenje je konačno i protiv istog nije dozvoljena žalba, 
ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnog 
suda u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rješenja. 

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                                            
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                            
Broj: 01- 111-12/19                                 PREDSJEDNIK SO-e                                                                        
Datum, 29.03.2019.godine                      Đoko Simić, profesor 



05.04.2019.                                              SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLЈEVIK – Broj 2/19                                                   7 

 

Na osnovu člana 16. stav 1. i stav 3.Zakona o zaštiti 
stanovništva od zaraznih bolesti ( „Službeni glasnik 
Republike Srpske“, broj: 90/17)  i člana 2. stav 2. Programa 
mjera sistematske preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i 
deratizacije ( „Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 1/19), te 
člana 1. 2. i 3 stav (3) Pravilnika o načinu obavljanja  
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,  („Službeni glasnik 
Republike Srpske“ br.118/18), Skupština opštine Ugljevik na 
sjednici održanoj dana 23.09.2019. godine,  donosi 

GODIŠNjI  PLAN   
SISTEMATSKE  PREVENTIVNE   DEZINFEKCIJE,   
DEZINSEKCIJE  I DERATIZACIJE NA PODRUČJU  

OPŠTINE   UGLjEVIK ZA 2019.GODINU 

Član 1. 

OPŠTE ODREDBE 

Godišnji plan sistematske preventivne  dezinfekcije 
,dezinsekcije i deratizacije  provodi se u skladu sa godišnjim  
programom mjera  za sprečavanje i suzbijanje, eliminaciju i 
eradikaciju zaraznih blesti na području opštine Ugljevik za 
2019.godinu i Programom mjera sistematske preventivne 
dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije („Službeni glasnik 
Republike Srpske“ br.118/18).  

Ovim Planom uređuje se provođenje opštih  preventivnih 
mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti na području 
opštine Ugljevik, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanoništva 
od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj: 
90/17) te Pravilnikom o načinu obavljanja Dezinfekcije, 
Dezinsekcije i Deratizacije. 

Preventivna Dezinfekcija 

Dezinfekcija podrazumijeva skup svih mjera  i postupaka koji 
se preduzimaju sa ciljem uništavanja ,usporavanja,rasta i 
razmnožavanja patogenih mikroorganizama na površini 
tijela,na predmetima ,materijalima,opremi ili prostoru u skladu 
sa Zakonom. 

Dezinfekcija se obavlja mehaničkim,fizičkim i hemiskim 
mjerama i postupcima. 

Tokom sprovođenja dezinfekcije dozvoljeno je koristit biocid 
za koji je dokazana efikasnost sa ciljem uništavanja 
,usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine 
mikroorganizama do nivoa koji u datim okolnostima ,a s 
obzirom na način izloženosti, neće predstavljati rizik za 
zdravlje ljudi i neće uzrokovati onečišćenje radnih površina, 
predmeta ,prostora,objekata i životne sredine. 

Cilj uništavanja patogenih  mikroorganizama je sprečavanje 
pojave i širenja zaraznih bolesti koje uzrokuju patogeni 
mikroorganizmi,a provodi se uvijek i na svim mjestima gdje 
postoji rizik od prenošenja istih,tj: 

-Ako nastanu uslovi ,ili se povećava rizik  prenošenja 
zaraznih bolesti ,a zasniva se na osnovi epidemioloških 
indikacija ; 

-Ako se zdravstveno sanitarnim nadzorom konstatuju 
nepravilnosti u održavanju površina,prostora ili objekata koje 
pogoduju razvoju mikroorganizama; 

-Tokom elementarnih nepogoda; 

-Tokom izliva kanalizacije; 

-Tokom  masovnih skupova; 

-Tokom izlijevanja i rasipa infektivnog materijala; 

-Tokom zbrinjavanja infektivnog otpada i sl. 

Epidemiološki značaj: Mikroorganizmi (uključujući  bakterije 
viruse, gljivice, parazite itd.),uzrokuju vrlo širok spektar 
bolesti od kojih se mnoge mogu spriječiti ili suzbiti 
prekidanjem lanca prenosa- uzročnika zarazne bolesti 
odnosno dezinfekcijom izvora zaraze . 

 Preventivna Dezinsekcija 

Dezinsekcija podrazumijeva sistematsko i planirano 
suzbijanje insekata i ostalih člankonožaca ili njihovih 
razvojnih oblika koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, 
izazivaju alergijske reakcije ili imaju toksično djelovanje. 

Dezinsekcija se provodi primjenom fizikalnih, hemijskih ili 
bioloških metoda i sredstava koja su ekološki 
najprihvatljivija, na način da se ne dovodi u opasnost 
zdravlje ljudi i životinja. Najčešći štetni insekti koje treba 
suzbijati ako se pojave, a sve radi zaštite stanovništva su: 
sve vrste komaraca, smeđi i crni žohar, razne vrste muha, 
krpelji i drugi. 

Cilj suzbijanja komaraca i njihovih razvojnih oblika jeste 
sprečavanje pojave i širenja zaraznih bolesti i smanjenje 
kožnih problema i alergijskih promjena nastalih ubodom 
komaraca i sekundarnih infekcija zbog oštećenja kože. 

Epidemiološki značaj: Insekti su prenosioci mnogih zaraznih 
bolesti kao npr: malarije, crijevnih zaraznih bolesti, Lajmske 
bolesti, Groznice zapadnog Nila, virusnih hemoragijskih 
groznica i drugih. 

Preventivna deratizacija 

Deratizacija je skup različitih mjera koje se preduzimaju sa 
ciljem smanjenja populacije štetnih glodara ispod praga 
štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja i  uništavanja 
populacije  štetnih glodara koji su prirodni rezeorvoari i 
prenosioci uzročnika zaraznih bolesti. 

Epidemiološki značaj: Osim što su glodari (miševi, pacovi) 
uzročnici velikih ekonomskih šteta, koji uništavaju imovinu i 
zalihe hrane oni su i rezeorvari i prenosioci čitavog niza 
zaraznih bolesti čovjeka kao što su: Kuga, virusna 
hemoragijska groznica s bubrežnim sindromom,  
leptospiroza, tularemija, toksoplazmoza , lišmanijaza, 
salmoneloza i trihilenoza i nekih drugih zaraznih bolesti. 
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Član 2. 

SADRŽAJ GODIŠNjEG PLANA 

Plan sprovođenja preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i 
deratizacije sadrži: 
1)Spisak hemikalija i biocida kojim će se obraditi površina, 
prostor ili objekat 
2) Detaljno razrađen prostorni raspored rada i rokove 
obavljanja DDD mjera 
3) Način obrade površina,prostora ili objekta prmjenom jedne 
ili iše DDD mjera 
4) Mjere opreza,zaštitu osoba i prostora,objekta i životne 
sredine 

5) Prijedlog korektivnih mjera,tokom sprovođenja DDD 
mjera-dopunska obrada  ili promjena mjere. 

 

Član 3. 

OBRAZLOŽENjE  GODIŠNjEG  PLANA 

1) Spisak hemikalija i biocida kojim će se obraditi površina, 
prostor ili objekat Ovlašćeni izvođač poslova DDD je 
zdravstvena ustanova ili drugo pravno lice koje ima rješenje 
Ministra zdravlja i socijalne zaštite ( u daljem tekstu- rješenje 
o ispunjenosti propisanih  uslova za obavljanje DDD ),u 
skladu sa Zakonom. 

Deratizacija u objektima će se izvršiti preparatima 
Bromadilon AB, PB i Bromadilon BB ili drugim dozvoljenim 
rodenticidima.  

Dezinsekcija objekata vrši se sa Gel M i Max Force gelom 
protiv žohara ili drugim dozvoljenim efikasnim insekticidom. 
Dezinsekcija komaraca (tretiranje larvi) obaviće se 
preparatom biološkim na bazi Bacillus Thuringiensis subsp 
Izraclensis sadržan u biocidu u količini minimalno 
1200/TU/mg. Za navedeni preparat prilaže se dozvola o 
upotrebi i korištenju izdata od strane Ministarstva zdravlja. 
Dezinsekcija (tretiranje odraslih formi komaraca) obaviće se 
preparatom na bazi Lambda Cihalotrin, Permatrin i 
Deltametrin. Za pomenute preparate prilaže se dokaz o 
dozvoli korištenja i upotrebe na teritoriji Republike Srpske od 
strane Ministarstva zdravlja u skladu sa Zakonom o 
biocidima („Službeni Glasnik RS“ broj 37/09). 

Dezinfekcija u školama i drugim javnim objektima tretira se 
hlornim preparatima koje imaju odobrenje za korištenje od 
strane Ministarstva zdravlja i to: Ekocid S, Desu S, Chlomax i 
drugim savremenim odobrenim sredstvima. 

2) Detaljno razrađen prostorni raspored rada i rokove 
obavljanja DDD mjera  

Sprovođenje sistematske preventivne dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije obuhvata objekte za snadbijevanje 

vodom za piće, javne površine u naseljenim mjestima, 
objekte za proizvodnju i promet hrane i predmete opšte 
upotrebe, te sirovine za njihovu proizvodnju, odnosno 
sredstva namijenjena za njihov prevoz, objekte  i prostorije  
za odlaganje otpadnih materija, objekte zdravstvenih 
ustanova, objekte i sredstva javnog saobraćaja,sportsko 
rekreativne objekte, objekte za njegu i uljepšavanje,vaspitno 
obrazovne objekte,vjerske objekte, stambene objekte i 
dvorišta, mjesta javnog okupljanja i zadržavanja ljudi,vozila i 
opremu ,pribor i uređaje za sakupljanje smeća  i ostale 
objekte privrednih društava, drugih pravnih lica i fizičkih lica. 

U tabeli koja slijedi dat je detaljan pregled površina za koje 
troškove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije snosi 
opština Ugljevik. Ukupna površina za dezinsekciju i 
deratizaciju javnih površina (gradski mikrorejon) iznosi 
72.000 m², objekti 22.248 m², te vodotok u dužini od 4.000 
m. 

Troškove usluge provođenja i finansiranja dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije u objektima za snadbijevanje 
vodom za piće, kanalizacione mreže i javne deponije smeća, 
snosiće AD „KOMPRED“ Ugljevik. 

Troškove usluge provođenja i finansiranja 
dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije za sve druge poslovne 
objekte i površine ili prevozna sredstva- snose vlasnici 
objekata, površina ili prevoznih sredstava. 

Objekat-lokacija Mjesto i adresa Površina 

Zgrada opštinske 
uprave 

Ugljevik, Trg Draže 
Mihailovića1 

940 m² 

Sala Skupštine u zgradi 
Policijske stanice 

Ugljevik, Trg Draže 
Mihailovića3 

150 m² 

Prostorije Agencija za 
razvoj MSP, prostorije 
Centara za socijalni rad 

Ugljevik, Trg Draže 
Mihailovića2 

170 m² 

 

Centar za kulturu Filip 
Višnjić 

Ugljevik, Karađorđeva bb 900 m² 

Narodna biblioteka 
Ugljevik, Ćirila i Metodija 
bb 

160 m² 

Crveni krst 
Ugljevik, Radomira 
Arsenovića 26 

160 m² 

Zgrada sportske 
dvorane                                                                           

Ugljevik 908 m² 

Mjesni ured D.Zabrđe  D.Zabrđe 106 m² 

Mjesni ured D.Trnova D.Trnova 244 m² 

Domovi kulture u MZ 

 

Korenita, D. Zabrđe , 
D.Trnova , Posavci , 
G.Trnova , Janjari                 

1.345 m² 

 

Čitaonice u MZ 

 

R.Polje 190, B.Selo 117, 
Ug.Selo 115, Ug.Obrijež 
160, Jaković 67, 
prigradsko naselje-
Centar, Glinje, S.Trnova, 
Maleševci 40 , G.Krćina 
40   

 

612 m² 

 

Zgrada TVJ i magacini  270 m²+ 90 



05.04.2019.                                              SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLЈEVIK – Broj 2/19                                                   9 

 

m² 

Kolektivni smještaj  Sjever 3 364 m² 

Javne površine  

Javne zelene površine 
mikrorejon grada 

Površina omeđena 
ulicama Ćirila i Metodija, 
Kralja Petra, 
Njegoševom, Pve 
Majevičke brigade, 
Patrijarha Pavla, Svetog 
Save i Karađorđevom 

18.000 m² 

 

Javne zelene površine 
mikrorejon grada 

Površina omeđena 
ulicama Ćirila i Metodija, 
Karađorđevom, Svetog 
Save , Patrijarha Pavla  , 
Pve Majevičke brigade, 
potokom Laktenica i 
ulicom Kapetana Leke 

11.000 m² 

Javne zelene površine 
mikrorejon grada 

Površina omeđena 
ulicama Kralja Petra, 
Njegoševom, Jovana 
Dučića i ulicom Ćirila i 
Metodija 

30.000 m² 

Dječiji vrtić Duško 
Radović 

Ugljevik, Jovana Dučića 
br.5 i Svetog Save br.42 

598 m²+132 m² 

SŠC Mihailo Petrović 
Alas Ugljevik 

Ugljevik, Karađorđeva bb 
3.209 m² 

Osnovne Centralne 
škole sa područnim 
školama 

- Vuk Karadžić Zabrđe 
sa područnim školama 

- Filip Višnjić D. Trnova 
sa područnim školama                     

 - Aleksa Šantić Ugljevik 
sa područnim školama  

- D. Zabrđe, G. Zabrđe 
Tutnjevac, Korenita, 
Maleševci                                                                                        
- D. Trnova, G. Trnova , 
Glinje, , Janjari i Atmačići  

- Ugljevik, Mezgraja Gaj , 
Mezgraja Kose, S. 
Ugljevik, Ug. Selo , Ug. 
Obrijež  

 

 

8.900 m² 

 

Vjerski objekti  

 

 

Ugljevik, Tutnjevac, 
Korenita, D.Zabrđe, 
G.Zabrđe,Ugljevik selo 

Ug.Obrijež, Stari 
Ugljevik, D.Trnova, 
G.Trnova, Mezgraja 

Atmačići, Janjari, Glinje, 
S.Trnova 

2.990 m² 

Gradsko groblje  Ugljevik 13.000 m² 

UKUPNA POVRŠINA    94.248 m² 

Obavezna preventivna sistematska dezinfecija, dezinsekcija i 
deratizacija vodotokova (dezinfekcija samo u vanrednim 
okolnostima ako se desi u toku godine) 

Vodotok Dužina 

Rijeka Janja Ugljevik 4000 m 

 

Dezinfekcija , Dezinsekcija i Deratizacija na području 
Opštine Ugljevik odvijat će se u dvije operativne faze rada: 
proljetnoj i jesenjoj, što je usklađeno sa biološkim ciklusom i 
migracionim osobinama glodara, odnosno razmnožavanjem 

štetnih insekata, mikroorganizama a što garantuje najbolje 
efekte uništavanja istih. Vremenski termini određenih faza 
rada u Planu deratizacije su određeni, a izvođači su obavezni 
da ih poštuju:  

 

 

A.) PRVA (PROLjETNA) FAZA deratizacije provodit će 
se u vremenskom intervalu: - od 01. 04. do 30. 05. 
tekuće godine 

B.) DRUGA (JESENjA) FAZA deratizacije provodit  će 
se u vremenskom intervalu: - od 01. 10. do 30. 11. 
tekuće godine 

U slučaju povećanog ramnožavanja štetnih 
mikroorganizama, glodara i insekata ili po nalogu 
zdravstvenog inspektora, dezinfekcija, deratizacija i 
dezinsekcija se mogu obavljati i više puta u toku godine. 
(vanredne okolnosti). 

3) Način obrade površina, prostora ili objekta primjenom 
jedne ili iše DDD mjera 

Deratizacija će se obavljati hemijskim postupcima i mjeramau 
skladu sa članom 22,23 i 24. Pravilnika o načinu obavljanjea 
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Službeni glasnik 
RS“ broj 118/18).  

4) Mjere opreza, zaštita osoba prostora,objekta i životne 
sredine 

Izvršilac sistematske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 
je najpovoljniji izvođač u skladu sa Zakonom o javnim 
nabavkama, a mogu je obavljati zdravstvene ustanove i 
druga pravna lica koja ispunjavaju uslove u pogledu stručnog 
kadra, opreme i sredstava, tj. zadovoljavaju propisane norme 
u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih 
bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 90/17) i 
Pravilnikom o uslovima i postupku za ispunjavanje uslova 
koji se odnose na kadar, prostor i opremu kao i o visinu 
troškova za utvrđivanje ispunjenosti uslova za ovlašćenog 
izvođača („Službeni glasnik Republike Srpske",broj118/18),te 
Pravilnikom o načinu obavljanja DDD („Službeni glasnik 
Republike Srpske“broj 118/18) . Izvođač je dužan najkasnije 
u roku od 10 dana dostaviti Izvještaj o provedenoj DDD, i  
Potvrdu o uspješno provedenoj DDD. 

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

Uputstva za zaštitu moraju da sadrže : 

- opšte mjere predostrožnosti i sigurnosti; 

 

 

- potrebne mjere za zaštitu građana; 

- opšte mjere za zaštitu domaćih životinja; 

- postupak pripreme terena za izvođenje DDD. 

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

5) Prijedlog korektivnih mjera,tokom sprovođenja DDD 
mjera-dopunska obrada  ili promjena mjere  

Tokom sprovođenja DDD mjera, zdravstveni inspektor 
koordinira sa izvođačem DDD mjera, a završne korekcije ili 
dopunu DDD mjera daje Institut za javno zdravstvo 
Republike Srpske-Banja Luka po završenim poslovima.  

Po završetku DDD radnji, izvođač je dužan dostaviti 
potvrdu o uspješno obavljenom poslu na terenu. 

Ista mora biti izdata od strane Instituta za javno zdravstvo 
Republike Srpske -Banja Luka, gdje posebna stručna 
komisija vrši kontrolu na terenu. 

Član 4. 

ZAVRŠNE ODREDBE 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA                                                                 

SKUPŠTINA OPŠTINE 
Broj:01-510-2/19                                       PREDSJEDNIK SO-e                            

Datum: 29.03.2019.godine                        Đoko Simić, profesor 

 

 

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni 
bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17), Skupština opštine Ugljevik 
na sjednici održanoj 29.03.2019. godine, donosi  

P R O G R A M 
PROLjETNE SJETVE ZA 2019. GODINU 

 

 

Elementi Programa proljetne sjetve u 2019. godini, 
urađeni, su na bazi raspoloživih površina oraničnog zemljišta 
u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje. Od ukupno 
raspoloživih oraničnih površina, na području Opštine Ugljevik, 
proljetna sjetva se planira na površini od oko 4556 ha. Bilans 

sjetvenih površina za 2018/2019. godinu može se sagledati iz 
sledećeg pregleda. 

 

 

 

 

1. zasijano u jesen 2018. godine 1784 ha. 

2. plan proljetne sjetve u 2019. godini 4556 ha.  

3. krmno bilje stari uzgoj 946 ha. 

 

 I – PROGRAM PROLjETNE SJETVE 

 

 Osnovnu kulturu u proljetnoj sjetvi čini kukuruz. U 
strukturi proljetne sjetve u 2019. godini, sjetva kukuruza 
planira se na površini od 3975 ha na individualnom sektoru. 
Sjetva povrća ima veoma značajno mjesto u ukupnoj strukturi 
proljetne sjetve u 2019. godini. U ukupnoj strukturi sjetve 
povrća osnovnu kulturu čini krompir. 

 

II – UKUPNO PLANIRANE SJETVENE POVRŠINE SU 
SLEDEĆE  

-Procjena- 

Red.                K u l t u r a               U  h e k t a r i m a 

Broj             Individualni             Državni       U k u p n o  

                                   sektor                  sektor  

1.Jara pšenica          -                             -                        -        

2. Jari ječam             -                             -                        -   

3. Jara zob                -                            -                         -   

4. Kukuruz             3975                           -                     3975   

5.Soja                     8                                -                           8                                       

6.Suncokret            -                              -                        -     

7. Duvan                 -                              -                        -   

8. Šećerna repa       -                              -                        -      

9. Krompir              251                               -                       251 

10. Ostalo povrće  267                             -                       267                                                               

11. Krmno bilje        55                           -                        55                                                                            

EFEKTIVNA SJETVA UKUPNO: 4556     -                     4556  

 

III- Da bi se uspješno obavila proljetna sjetva u cilju 
ostvarenja poljoprivredne proizvodnje u 2019. godini, 
neophodni su odgovarajući vremenski uslovi  a svakako je 
potrebno  obezbijediti dovoljne količine sortnog sjemena, 
mineralnog đubriva, sredstava za zaštitu bilja, ispravnu 
mehanizaciju, rezervne dijelove, gorivo i dr. 

 

1.S j e m e 

Za potrebe proljetne sjetve 2019. godine potrebne su količine 
sortnog sjemena  i to: 

 

Red.   K u l t u r a   Površina  potrebna     Ukupna               br.                                                          
količina      sjemena                                                                                                                                                            

                                               ha              kg/ha                -tona 

1.   K u k u r u z              3975                  14                        56 

2.   K r o m p i r               251              2300                        577    

3.    K r m n o  b i lj e       55                20                         1,1 

4.   S o j a                          8                  70                       0,56                        

 

 

2. Mineralna đubriva 

      Za izvršenje Programa proljetne sjetve 2019. godine, 
potrebno je oko 1139 tone mineralnih đubriva ili 250 kg. po 
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jednom hektaru sjetvene površine. S obzirom na visoku 
cijenu đubriva i sjemenskog kukuruza, velika je vjerovatnoća 
da se predviđene količine neće utrošiti. Ministarstvo 
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R.S. je  Pravilnikom 
o podsticajima za 2019.godinu planiralo da će regresirati 
dizel gorivo za registrovane poljoprivredne proizvođače za 
potrebe izvođenja poljetnih i jesenjih radova u količini do 100 
litara goriva po hektaru sa minimalnom  površinom od jednog 
hektara za proljetnu i jesenju sjetvu po umanjenoj cijeni od 
0,60 KM/l od stvarne cijene za obradive poljoprivredne 
površine za koje je upisan  način korišćenja poljoprivrednog 
zemljišta u RPG u 2019. godini, sa minimnalnom površinom 
od 1 hektara. 

 

3. Poljoprivredna mehanizacija  

Broj mehanizacije sa kojima raspolaže agrarna privreda 
Opštine Ugljevik je zadovoljavajuća i garantuje da će se 
sjetva uspješno i u optimalnom roku obaviti, što će zavisiti i 
od vremenskih uslova za vrijeme sjetve.  

 

4. Sredstva za zaštitu bilja  

Upotrebom sredstava za zaštitu bilja je od izuzetnog značaja 
za ostvarenje prinosa i same proizvodnje pa je stoga 
neophodno na vrijeme obezbjediti dovoljne količine istih. 
Najveći dio ovih sredstava odnosi se na insekticide, herbicide 
te ostala sredstva za zaštitu bilja i na vrijeme ih primjeniti.  

 

5. Dizel gorivo  

Za izvršenje Programa proljetne sjetve potrebno je dizel 
goriva u količini od 546,720 litara, a to je na 1 ha/120 lit. D-2.  

 

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

SKUŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK 

Broj:01- 330-12 /19                           PREDSJEDNIK SO-e         

Datum,29.03.2019. godine               Đoko Simić, profesor 

 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten 

opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine 

opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 

8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici  održanoj  

29.03.2019. godine  donijela je  

Z A K LJ U Č A K 
 

1.Tačka 4.  „Prijedlog odluke o prodaji nepokretnosti  
neposrednom pogodbom“ se povlači  iz prijedloga dnevnog 
reda za XXIII  sjednicu Skupštine, do aprilske sjednice 
Skupštine. 
 
2.Zadužuje se  Radna grupa u sastavu: Borislav 
Radovanović, Predrag Vujević , Gavro Milošević, Dragiša 
Vidaković  i  Dalibor Kojić   da  obave razgovor sa kupcem 
Stadiona u Ugljeviku  oko stvari  koje nisu bile predmet  
prilikom sudske prodaje stadiona a ostale su  u krugu 
stadiona.  
 
3. Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom biltenu 

opštine Ugljevik“. 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                            

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-014 -7 /19                             PREDSJEDNIK SO-e                                                                          

Datum, 29.03. 2019.godine             Đoko Simić, profesor 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten 

opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine 

opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 

8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici  održanoj  

29.03.2019. godine  donijela je  

Z A K LJ U Č A K 

1.      Usvaja se Izvještaj o radu Načelnika Opštine      
         za  2018 godinu. 

  
2.  Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom 

biltenu opštine Ugljevik“. 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                            

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-014-7 /19                           PREDSJEDNIK SO-e                                                                               

Datum, 29.03. 2019.godine            Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten 

opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine 

opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 

8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici  održanoj  

29.03.2019. godine  donijela je  

Z A K LJ U Č A K 

1. Usvaja se Izvještaj o radu JU Centar za kulturu „Filip 
Višnjić“ Ugljevik za  2018. godinu sa Programom rada za 
2019. godinu 

2. Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom biltenu 

opštine Ugljevik“. 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                            

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-013-5/19                              PREDSJEDNIK SO-e                                                                              

Datum, 29.03. 2019.godine              Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten 

opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine 

opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 

8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici  održanoj  

29.03.2019. godine  donijela je  

Z A K LJ U Č A K 

1.Usvaja se Izvještaj o radu Agencije za razvoj malih i    
srednjih preduzeća   Opštine Ugljevik za 2018. godinu sa 
programom rada za 2019. Godinu 

 2. Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom biltenu 

opštine Ugljevik“. 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                            

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-013-5 /19                          PREDSJEDNIK SO-e                                                                      

Datum,29.03. 2019.godine            Đoko Simić, profesor 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten 

opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine 

opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 

8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici  održanoj  

29.03.2019. godine  donijela je  

Z A K LJ U Č A K 
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1. Usvaja se    Izvještaj o radu JU Centra za socijalni rad 
Ugljevik za 2018. godinu sa programom rada za 2019. 
godinu 

 

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

 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                            

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-013-8 /19                            PREDSJEDNIK SO-e                                                                        

Datum, 29.03. 2019.godine              Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten 

opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine 

opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 

8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici  održanoj  

29.03.2019. godine  donijela je  

Z A K LJ U Č A K 

1. Usvaja se  Izvještaj o radu Skupštine opštine   Ugljevik i 
Skupštinskih komisija za 2018. godinu. 

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

 

 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                               

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-013-7 /19                          PREDSJEDNIK SO-e 

Datum, 29.03. 2019.godine            Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten 

opštine Ugljevik 7/17) i  39. Poslovnika o radu Skupštine 

opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 

8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici  održanoj  

29.03.2019. godine  donijela je  

Z A K LJ U Č A K 

1.Usvaja se  Informacija o stanju sudskih i drugih predmeta u 
kojima se kao jedna strana pojavljuje Opština Ugljevik za 
2017.godinu.  

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

 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                            

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-052-41 /19                       PREDSJEDNIK SO-e                                                                   

Datum,29.03. 2019.godine            Đoko Simić, profesor 

 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten 

opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine 

opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 

8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici  održanoj  

29.03.2019. godine  donijela je  

Z A K LJ U Č A K 

1. Usvaja se    Informacija o realizaciji Programa o 
raspoređivanju  i usmjeravanju novčanih sredstava 

prikupljenih  na osnovu prihoda od posebnih vodnih 
naknada za 2018.godinu. 

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

 

 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                            

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01- 40-534/19                         PREDSJEDNIK SO-e                                                                         

Datum,29.03. 2019.godine              Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten 

opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine 

opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 

8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici  održanoj  

29.03.2019. godine  donijela je  

Z A K LJ U Č A K 

1. Usvaja se Informacija o realizaciji Programa  korišćenja 
novčanih sredstava uplaćenih po osnovu naknada za 
korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje 
električne energije za 2018. godinu. 

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

 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                            

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01- 40-535/19                      PREDSJEDNIK SO-e                                                                          

Datum, 29.03. 2019.godine           Đoko Simić, profesor 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten 

opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine 

opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 

8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici  održanoj  

29.03.2019. godine  donijela je  

Z A K LJ U Č A K 

1. Usvaja se    Informacija o realizaciji Programa o 
raspoređivanju  i usmjeravanju novčanih sredstava 
prikupljenih  na osnovu prihoda  od koncesionih 
naknada za 2018.godinu 

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

 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                            

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-40-536 /19                     PREDSJEDNIK SO-e                                                                              

Datum, 29.03. 2019.godine        Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten 

opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine 

opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 

8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici  održanoj  

29.03.2019. godine  donijela je  

Z A K LJ U Č A K 

1. Usvaja se    Informacija o realizaciji Programa o 
raspoređivanju  i  usmjeravanju novčanih sredstava 
prikupljenih  na osnovu naknada za    

     finansiranje zaštite od požara za 2018 godinu 
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      2.  Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom biltenu 
      opštine Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                            

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01- 40-537/19                       PREDSJEDNIK SO-e                                                                      

Datum, 29.03. 2019.godine        Đoko Simić, profesor 

 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten 

opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine 

opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 

8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici  održanoj  

29.03.2019. godine  donijela je  

Z A K LJ U Č A K 

1. Usvaja se  Informacija o realizaciji Programa o 
raspoređivanju  i usmjeravanju    novčanih sredstava 
prikupljenih  na osnovu naknada za promjenu namjene    

  poljoprivrednog zemljišta za 2018.godinu 

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

 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                            

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01- 40-538/19                    PREDSJEDNIK SO-e                                                                          

Datum, 29.03. 2019.godine       Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten 

opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine 

opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 

8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici  održanoj  

29.03.2019. godine  donijela je  

Z A K LJ U Č A K 

1.Usvajaju  se  Izvještaji o radu opštinskih inspektora  za 
2018. godinu: 

  a) Tržišnog inspektora 

  b)  Inspektora za rad  

  v)  Inspektora za hranu i  zdravstvenu zaštitu 

  g)  Urbanističko – građevinskog inspektora 

  d)  Poljoprivrednog  inspektora                

  đ)  Komunalne policije 

       

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

 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                            

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01- 014-9 /19                            PREDSJEDNIK SO-e                                                                        

Datum, 29.03. 2019.godine             Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3 Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 
97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17), Načelnik opštine 
Ugljevik d o n o s i 

ODLUKA 

 O USVAJANjU IZVJEŠTAJA POPISNE KOMISIJE O 
POTPUNOM POPISU IMOVINE I OBAVEZA 

OPŠTINE UGLjEVIK NA DAN 31.12.2018. GODINE 

 

Član 1. 

Usvaja se Izvještaj popisne komisije o popisu imovine i 
obaveza Opštine Ugljevik na dan 31.12.2018.godine. 

 

Član 2. 

 

Prihvataju se prijedlozi Popisne komisije i nalaže se 
nadležnim odjeljenjima da :  

 
I-Kod popisa gotovine, gotovinskih ekvivalenata, 

potraživanja i obaveza: 

1. Na kontu 121212- Namjenski trezorski račun u 
domaćoj valuti usaglasiti knjigovodstveno stanje sa 
IOS-om od banke za 0,68 KM; 

2. Na kontu 121222- Namjenski devizni trezorski 
račun uskladiti knjigovodstveno stanje sa stanjem 
po popisu (protivvrijednost u KM) za 0,04 KM; 

3. Na kontu 112117- Potraživanja za ostale neporeske 
prihode za koje je produžen rok plaćanja usaglasiti 
knjigovodstveno stanje sa stanjem po popisu za 
0,01 KM; 

4. Na kontu 112137- Potraživanja za ostale neporeske 
prihode za koje je produžen rok plaćanja usaglasiti 
knjigovodstveno stanje sa stanjem po popisu za 
0,01 KM; 

5. Na kontu 123417- Potraživanja za nenaplaćene 
ostale poreze uskladiti knjigovodstveno stanje  sa 
stanjem po popisu  za 0,20 KM; 

6. Na kontu 123432- Potraživanja za nenaplaćene 
naknade i takse povećati popisana potraživanja za 
144,10 KM zbog pretplata, a pretplate knjižiti kao 
razgraničenja unaprijed naplaćenog prihoda za 
narednu godinu; 

7. Na kontu 123437- Potraživanja za nenaplaćene 
ostale neporeske prihode  uskladiti knjigovodstveno 
stanje sa  stanjem po popisu za 0,39 KM; 

8. Na kontu 123438- Sporna potraživanja za 
nenaplaćene neporeske prihode uskladiti 
knjigovodstveno stanje sa stanjem po popisu za 
0,07 KM; 

9. Završiti usaglašavanja salda konta grupe 2221- 
Obaveze za bruto plate zaposlenih i konta grupe 
2222- Obaveze za bruto naknade troškova 
zaposlenih; 

10. Završiti usaglašavanja salda za obaveze prema 
dobavljačima (konto 223111) koja nisu ili su 
djelimično usaglašena; 

11. Na kontu 223211- Obaveze za nabavku roba i 
usluga u inostranstvu knjigovodstveno stanje 
uskladiti sa stanjem po popisu za 0,01 KM; 

12. Na kontu 227211- Kratkoročno razgraničeni prihodi 
knjigovodstveno stanje uskladiti sa stanjem po 
popisu za 0,01 KM; 

13. Na kontu 229753- Obaveze prema JLS za poreze, 
doprinose i neporeske prihode knjigovodstveno 
stanje uskladiti sa stanjem po popisu za 0,01 KM. 

 

II-Kod popisa opreme  i sitnog inventara: 

1. Izvršiti otpis neupotrebljive opreme prema priloženoj 
popisnoj listi prijedloga za otpis: ukupne nabavne 
vrijednosti 7.844,48 KM, ispravke vrijednosti 
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7.815,55 KM i neotpisane vrijednosti 29,93 KM, 
sledećim knjigovodstvenim stavovima: 

 

D/011229- 1.323,90 KM 

         P/011221- 1.323,90 KM 

 

D/011229- 6.295,87 KM 

         P/011222- 6.295,87 KM 

 

D/011229- 9,09 KM 

D/471511- 6,81 KM 

          P/011223- 15,90 KM 

 

D/011239- 36,88 KM 

D/471511-  22,12 KM 

          P/011233- 59,00 KM 

 

D/011249- 149,81 KM 

         P/011241- 149,81 KM 

 

 III- Kod  nepokretnosti i stalnih sredstava u fazi 
pribavljanja: 

1. Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-
komunalne poslove kod zemljišta ulica da utvrdi tačne uzroke 
odstupanja  površina nastale ponovnim premjerom i 
izlaganjem. 

 

2. Da Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-
komunalne poslove kod prodatog  (i u računovodstvu 
isknjiženog) gradskog građevinskog zemljišta preduzme 
mjere za njegovo isknjiženje sa posjedovnih listova opštine u 
Geodetskoj upravi. 

 

3. U kategoriji imovine (konto 011121- kancelarijski 
objekti i prostori) za zgradu opštine u Starom Ugljeviku da se 
sa AD Rudnik i termoelektrana Ugljevik pravno utvrdi status i 
iznos obeštećenja i na osnovu toga knjiži kao novčano 
potraživanje.  

 

4. Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne 
poslove da preduzme mjere za isknjiženje tuđih poslovnih 
prostora u objektima „Pijaca“ i „Trgovke“ iz opštinskih listova 
nepokretnosti. 
 

5. Izvršiti usaglašavanje knjigovodstvenog stanja sa stanjem 
po popisu kod gradskog građevinskog zemljišta sledećim 
knjgovodstvenim stavom: 

D/013112- 4,50 KM  

     P/331211- 4,50 KM 

 

Član 3. 

 

 Izvještaj centralne popisne komisije sa svim prilozima 
sastavni je dio ove Odluke.  

 

 

Član 4. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se 
objaviti u Službenom biltenu opštine Ugljevik. 

  

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK          NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE         Vasilije Perić, dipl.ek 

Broj:02-40- 518/19         

Datum: 27.03.2019.                                                                                                                                                      

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINSKA UPRAVA UGLjEVIK                                                                                                                                                                                                                                                                          
-Načelnik Opštine-                                                                                                  
Broj: 02-111-22/19                                                                                                                                                                                                         
Datum: 04.03.2019. godine                                                                                                         

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ( " 
Službeni glasnik Republike Srpske " , broj 97/16), 
člana 68. Statuta opštine Ugljevik ( " Službeni bilten 
opštine Ugljevik ", broj 7/17) i člana 4. Odluke o 
postupku za dodjelu sredstava udruženjima građana 
na području opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik'',broj:1/15), Načelnik opštine Ugljevik  don o s i 

 

RJEŠENjE 

o imenovanju komisije za raspodjelu sredstava 
udruženjima građana 

 

Član 1. 

Imenuje se komisija za raspodjelu sredstava 
udruženjima građana na području opštine Ugljevik u 
sastavu: 

 
1.Miroslav Mirković, dipl. ing. poslovne inf.,       

     predsjednik 

2.Jelena Džino, dipl. ek., član. 

3.Dejan Gavrić, dipl. pravnik , član. 

 

Član 2. 

Zadatak komisije je da, nakon provedenog javnog 
oglasa za   raspodjelu sredstava za finansiranje 
/sufinansiranje projekata udruženja građana razmotri 
prispjele prijave, donese prijedlog odluke na osnovu 
kriterijuma propisanih Odlukom o postupku za dodjelu 
sredstava udruženjima građana na području opštine 
Ugljevik, sačini preliminarnu rang listu i objavi na 
oglasnoj tabli Opštinske uprave i zvaničnoj internet 
stranici opštine Ugljevik.  

Konačnu Odluku o raspodjeli sredstava donosi 
Načelnik opštine Ugljevik. 

 

Član 3. 

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

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje da važi 
Rješenje broj:02-111-3/18 od 24.01.2018. godine,   

                                                                            
NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                  
Vasilije Perić, dipl.ek.   

    

REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLjEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
Broj: 02-111-23 /19,  
Datum,  06.03.2019. godine, 
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Na osnovu člana 59. i člana 82. stav 3.  Zakona o 
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 
Srpske“ , broj 97/16), člana 68. i 89.  Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17), 
Načelnik opštine Ugljevik donosi 

RJEŠENjE 

 o imenovanju Komisije za utvrđivanje potrošnje 
goriva 

 

Član 1. 

Imenuje se Komisija za utvrđivanje potrošnje goriva 
službenog vozila „Škoda Fabia - Praktik“ reg. oznaka 
„244-T-011“, u sledećem sastavu: 

1. Danijel Jovanović, predsjednik, 

2. Ahmed Čolić, član, 

3. Slađana Stojić, član,  

 

Član 2. 

Zadatak Komisije iz člana 1. je da u roku od 15 dana 
utvrde zapisnički potrošnju goriva navedenog 
službenog vozila u voznom režimu, i da ukoliko se 
ustanove odstupanja potrošnje od okvirnog normativa 
potrošnje goriva za ovo službeno vozilo utvrđenog  
Pravilnikom o korištenju službenih kola – prečišćeni 
tekst („Službeni bilten opštine Ugljevik“ br. 1/17 ) 
predlože odgovarajuće mjere i izmjenu utvrđenog 
normativa za predmetno vozilo. 

 

 

Član 3. 

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

                                                                                          
                                         NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                         

                                        Vasilije Perić, dipl.ek.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

OPŠTINSKA UPRAVA 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-111-21/19 

Datum, 28.2.2019. godine 

 

Na osnovu člana 59. i člana 82. stav 3. Zakona o 
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 
Srpske" , broj 97/16), člana 68. i 89. Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik", broj 7/17), 
Načelnik opštine Ugljevik  d o n o s i 

R J E Š E Nj E 

O imenovanju Radne grupe za realizaciju projekta 
zajedničkog uređenja, mapiranja i upotrebe nove 

biciklističke staze povezane sa lokacijama 
najznačajnijih kulturno-istorijskih spomenika na 

području Opština Ugljevik, Lopare, Čelić, Sapna i 
Teočak 

 

I 

Imenuje se Radne grupe za realizaciju projekta 
zajedničkog uređenja, mapiranja i upotrebe nove 

biciklističke staze povezane sa lokacijama 
najznačajnijih kulturno-istorijskih spomenika na 
području Opština Ugljevik, Lopare, Čelić, Sapna i 
Teočak u sledećem sastavu: 

1. Duško Vićić, 

2. Aleksandar Krstić. 

II 

Zadatak Radne grupe je da u saradnji sa nadležnim službama i 
Radnim grupama Opština Lopare, Čelić, Sapna i Teočak, pristupe 
procesu izrade projektnih prijedloga iz oblasti razvoja turističke 
ponude, promocije i zaštite prirodnih bogatstava, te i unapređenju 
kulturne saradnje. 

 

III 

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

 

 

NAČELNIK OPŠTINE 

Vasilije Perić, dipl.ek 

 

 

PLAN  INTEGRITETA OPŠTINE UGLjEVIK 
 

Ugljevik, septembar 2018. godine 

 

 

1. UVOD – FAZA PRIPREME  

Prema generalnom metodološkom obrascu, Plan integriteta opštine 
Ugljevik je pripreman na osnovu provođenja aktivnosti u nekoliko 
faza:  

• Faza pripreme;  

• Faza ocjene i procjene postojećeg stanja – ocjena izloženosti; i  

• Faza predlaganja mjera za poboljšanje integriteta; 

U okviru faze pripreme, Načelnik opštine Ugljevik je donio Rješenje 
o imenovanju Radne grupe za izradu Plana integriteta opštine 
Ugljevik. 

Prilikom izbora članova radne grupe, nastojalo se obuhvatiti sve 
organizacione jedinice Opštine Ugljevik.  

Opština Ugljevik je u prvoj polovini 2017. godine učestvovala u 
realizaciji programa Antikorupcijske mreže “Account”, čija je svrha 
bila da pruži neophodnu podršku opštinama i gradovima za izradu 
efikasnih antikoruptivnih mjera na lokalnom nivou, te da donese 
odgovarajuće Akcione planove za borbu protiv korupcije. 
Učestvujući u realizaciji ovih aktivnosti koje su završene  
usvajanjem Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini 
Ugljevik (2017-2019) u junu mjesecu 2017. godine na sjednici 
Skupštine opštine Ugljevik, te uzimajući u obzir sličnu metodologiju 
izrade navedenog akcionog plana i Plana integriteta kao 
dokumenta višeg ranga, rukovodstvo opštine Ugljevik iako je u 
skladu sa preuzetim obavezama formiralo Radnu grupu za izradu 
Plana Integriteta je realizaciju ovih obaveza pomjerilo za početak 
2018. godine, kao što se može vidjeti u nastavku ovog dokumenta. 

U skladu sa prethodno navedenim 15.03.2018. godine izdato je i 
obavještenje za sve zaposlene kojim su isti upoznati sa samim 
procesom izrade i značajem tog procesa. Radna grupa je definisala 
osnovne korake u pripremi plana i definisala Prijedlog aktivnosti, 
odnosno Program izrade Plana integriteta opštine Ugljevik. Tim za 
pripremu plana integriteta prvo se upoznao i procjenio opšte stanje 
i mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije, drugih oblika 
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nezakonitog ili neetičkog postupanja polazeći od svih oblasti 
opštine. Prikupljena je sva potrebna dokumentacija koja predstavlja 
informacionu bazu za identifikaciju, analizu i upravljanje rizicima. 
Radna grupa je prilikom prikupljanja dokumentacije prikupila sve 
zakone, pravilnike, poslovnike, odluke, uputstva, izvještaje, 
planove, osnovne finansijske i kadrovske podatke o opštini, 
organigram, procesogram i druge izvore saznanja relevantne za 
izradu plana integriteta. 

 
2. IMENOVANjE RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA 
INTEGRITETA 
 
REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLjEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
Broj: 02-30-1/17,  
Datum,  08.03.2017. godine, 
 
Na osnovu člana 82. Stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ , broj 97/16) i člana 51. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 
6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine donosi: 

RJEŠENjE 

 o imenovanju Radne grupe za izradu Plana integriteta opštine 
Ugljevik 

Član 1. 

 

Imenuje se Radna grupa za izradu Plana integriteta opštine 
Ugljevik u sledećem sastavu: 
1.Radoslav Ostojić,  stručni savjetnik za ler i pravna pitanja, 

koordinator, 

2.Đojo Spasojević, načelnik Odjeljenja za privredu, član, 

3.Boško Lukić, načelnik Odjeljenja za društvene djelat, član,  

4.Verica Petrović, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i 

stambeno-komunalne poslove, član, 

5.Hajrija Bubić, načelnik Odjeljenja za poljoprivredu, član, 

6.Darko Milanović, načelnik Odjeljenja za opštu upravu, 

7.Ruža Jović, načelnik Odjeljenja za finansije, 

8.Danijel Jovanović, načelnik Službe za informacione tehnologije, 

9.Sokica Horvat, šef Odsjeka za javne nabavke, investicije i 

nadzor,  i 

10.Miroslav Mirković, šef Odsjeka za CZ i TVJ, 

 
Član 2. 

Zadatak Radne grupe je da realizuje sve aktivnosti u vezi sa 
pripremom i izradom Plana itegriteta opštine Ugljevik, najkasnije do 
31.10.2017. godine. 

 

Član 3. 

Odgovorno lice za donošenje Plana integriteta je Načelnik opštine 
Ugljevik. 

Član 4. 

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

Dostavljeno:                                                                                          

    NAČELNIK  OPŠTINE 
Vasilije Perić dipl. ecc.                                                                                

                                                                               
3. OBAVJEŠTENjE ZA ZAPOSLENE  

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Datum,  15.03.2018. godine, 

 

O B A V J E Š T E Nj E 

za zaposlene 

Poštovani,  

Obavještavamo Vas da je Opština Ugljevik od 08.03.2018. 
godine započela aktivnosti na pripremi i izradi svog plana 
integriteta, u skladu sa Pravilima za izradu, uvođenje i 
sprovođenje planova integriteta u Republici Srpskoj. Strategijom 
borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj u periodu 2013-2017. 
godine i pripadajućim Akcionim planom, Komisija za sprovođenje 
Strategije je 24.04.2015. godine usvojila navedena Pravila.  

Plan integriteta je interni preventivni antikorupcijski dokument u 
kome je sadržan skup mjera pravne i praktične prirode kojima se 
sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih 
oblika koruptivnog ponašanja i drugih oblika narušavanja 
integriteta u okviru institucije kao cjeline, pojedinih 
organizacionih jedinica i pojedinačnih radnih mjesta, a koji 
nastaje kao rezultat samoprocjene i samokontrole izloženosti 
institucije rizicima.  

Plan integriteta je sredstvo za povećanje svijesti o slabim 
tačkama u radu institucije i odražava sposobnost sistema da se 
odupre nepravilnostima koje prouzrokuju koruptivne, etički i 
profesionalno neprihvatljive postupke. Osnovna svrha planova 
integriteta je uspostavljanje i poboljšanje, odnosno unapređenje 
institucija.  

Proces izrade plana integriteta odvija se kroz tri faze: Fazu 
pripreme u kojoj rukovodilac institucije donosi odluku o izradi 
plana integriteta, imenuje radnu grupu za izradu koja donosi 
program za izradu plana integriteta. U fazi ocjene i procjene 
postojećeg stanja – ocjena izloženosti se vrši procjena 
prikupljene dokumentacije, anketiranje zaposlenih i građana kao 
korisnika usluga, te se identifikuju oblasti rizika. U fazi 
predlaganja mjera za poboljšanje integriteta sačinjava se registar 
rizika i adekvatnih mjera na minimiziranju rizika. Nakon 
usvajanja plana integriteta načelnik Opštine imenuje menadžera 
integriteta koji će biti zadužen za praćenje sprovođenja plana 
integriteta.  

Pozivamo vas da aktivno učestvujete u svim fazama izrade 
plana integriteta kako bi se identifikovali mogući rizici unutar 
naše institucije, te predložile adekvatne mjere.                                                                                                                               
                                                            NAČELNIK OPŠTINE 

                                              Vasilije Perić, dipl.ek. s.r. 



 

 

4.  PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA 

 

Institucija: Opština Ugljevik  
Odgovorno lice: Vasilije Perić, dipl.ek. 
 
Program predlaže: Radne grupa za izradu Plana implementacije  

Datum donošenja odluke: 08.03.2017. godine 

Početak izrade: 16.03.2018. godine 
 

PROGRAM  
izrade Plana integriteta opštine Ugljevik 

 

RE
D 

BR. 

MJERE/AKTIVNOSTI ODGOVO
RAN 

DATUM 

SASTANKA 

ROK 

Faza pripreme 

1. Donošenje odluke o imenovanju radne grupe Načelnik opštine 08.03.2017.  

2. Upoznavanje zaposlenih sa započetim aktivnostima 
na izradi Plana integriteta 

 

Radna grupa 

 

15.03.2018. 

 

3. Prikupljanje potrebne dokumentacije za 
identifikaciju, analizu i upravljanje rizicima 

 

Radna grupa 

 

30.03.2018. 

 

Faza ocjene i procjene postojećeg stanja-ocjena izloženosti 

1. Pregledanje i analiza dostupne dokumentacije Radna grupa 30.04.2018.  

2. Prikupljanje stavova putem provođenja ankete 
(građani) i upitnika (zaposleni) 

 

Radna grupa 

 

30.04.2018. 

 

15.05.2018. 

3. Identifikacija i procjena rizika prema oblastima Radna grupa 03.06.2018. 15.07.2018. 

Faza predlaganja mjera za poboljšanje integriteta 

1. Izrada radne verzije Plana integriteta- registar rizika 
i mjera 

 

Radna grupa 

 

15.07.2018. 

 

2. Pregledanje mjera koje su adekvatne 
identifikovanim rizicima i izrada konačne verzije 
Obrasca rizika i mjera 

 

 

Radna grupa 

 

 

Jul 2018. 

 

 

15.08.2018. 

3. Sačinjavanje konačnog izvještaja o provedenim 
aktivnostima i podnošenje prijedloga za usvajanje 
Plana integriteta 

 

 

Radna grupa 

 

 

Avgust 2018. 

 

 

15.09.2018. 

4. Sačinjavanje konačnog izvještaja o provedenim 
aktivnostima i podnošenje prijedloga za usvajanje 
Plana integriteta 

 

 

Radna grupa 

 

 

Avgust 2018. 

 

 

15.09.2018. 

5. Donošenje odluke o usvajanju Plana integriteta                         

Načelnik 

 Do kraja 
septembra 2018. 

6. Upoznavanje zaposlenih sa usvojenim Planom 
integriteta 

Načelnik  15 dana od 
usvajanja PI 

7. Imenovanje menadžera integriteta i dostavljanje 
Komisiji rješenja o imenovanju menadžera 
integriteta 

 

Načelnik 

  

15 dana od 
usvajanja PI 

8. Dostavljanje godišnjeg izvještaja o sprovođenju 
Plana integriteta 

 

Načelnik 

 Do 31.marta 
tekuće godine za 
prethodnu godinu 

 

 

 



 

 

Program izrade Plana integriteta opštine Ugljevik, predložila 
radna grupa u sastavu: 

 

1. Radoslav Ostojić,  šef kabineta Načelnik opštine, 

2. Jelena Džino, načelnik Odjeljenja za privredu, član, 

3. Boško Lukić, načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti, 

član,  

4. Verica Petrović, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i 

stambeno-komunalne poslove, član, 

5. Hajrija Bubić, načelnik Odjeljenja za poljoprivredu, član, 

6. Darko Milanović, načelnik Odjeljenja za opštu upravu, član, 

7. Ruža Jović, načelnik Odjeljenja za finansije, član, 

8. Danijel Jovanović, načelnik Službe za informacione 

tehnologije, član 

9. Sokica Horvat, šef Odsjeka za javne nabavke, investicije i 

nadzor, član i 

10. Miroslav Mirković, šef Odsjeka za CZ i TVJ, član. 

 

Program izrade Plana integriteta opštine Ugljevik odobrio:Vasilije 
Perić, dipl. ecc., Načelnik opštine. 
 

 

5. SPISAK PROPISA KOJI SU KORIŠTENI KAO INFORMACIONA 
BAZA ZA IDENTIFIKACIJU, ANALIZU I UPRAVLjENjA RIZICIMA 

 
1. Zakon o lokalnoj samoupravi Republike Srpske (''Službeni 

glasnik Republike Srpske'', br. 97/16) 
 
2. Zakon o službenicima i namještenicima u organima jedinica 

lokalne samouprave (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 

97/16) 
 
3. Zakon o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave 

(''Službeni glasnik Republike Srpske", br. 96/05 i 98/13) 
 
4. Zakon o opštem upravnom postupku Republike Srpske 

(''Službeni glasnik Republike Srpske", br. 13/02, 87/07 i 50/10) 
 
5. Zakon o upravnoj inspekciji Republike Srpske (''Službeni 

glasnik Republike Srpske", br. 1/09, 109/12 i 94/15) 
 
6. Zakon o praznicima Republike Srpske (''Službeni glasnik 

Republike Srpske", br.43/07) 
 
7. Zakon o danu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike 

Srpske", br. 113/16) 
 
8. Zakon o sistemu javnih službi Republike Srpske (''Službeni 

glasnik Republike Srpske", br. 68/07, 109/12, 44/16) 
 
9. Zakon o sprečavanju sukoba interesa Republike Srpske 

(''Službeni glasnik Republike Srpske", br. 73/08, 52/14) 
 
10. Zakon o slobodi pristupa informacijama Republike Srpske 

(''Službeni glasnik Republike Srpske", broj 20/01) 
 

11. Zakon o javnim nabavkama BiH (''Službeni glasnik BiH", broj 

39/14) sa setom podzakonskih propisa 
 
12. Zakon o arhivskoj djelatnosti ("Službeni glasnik Republike 

Srpske", broj 119/08) 
 
13. Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske 

(''Službeni glasnik Republike Srpske", broj 94/15) 
 
14. Zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske (''Službeni 

glasnik Republike Srpske",br. 121/12, 52/14, 103/15 i 
15/16) 

 

15. Zakon o trezoru Republike Srpske (''Službeni glasnik 
Republike Srpske", br. 28/13 i103/15) 

 
16. Zakon o utvrđivanju i prenosu prava raspolaganja imovinom 

na jedinice lokalne samouprave (''Službeni glasnik 

Republike Srpske", broj 70/06) 
 
17. Zakon o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike 

Srpske'',  br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) 
 
18. Zakon o javnim preduzećima (''Službeni glasnik Republike 

Srpske'',  br. 75/04 78/11) 
 
19. Zakon o razvoju MSP ("Službeni glasnik Republike Srpske" 

broj 50/13) 
 
20. Zakon o javno-privatnom parternstvu („Službeni glasnik RS“ 

broj 59/09 ) 
 
21. Zakon o udruženjima i fondacijama Republike Srpske 

(''Službeni glasnik Republike Srpske", br. 52/01 i 42/05), 
 
22. Zakon o finansiranju političkih stranaka iz budžeta 

Republike, opštine i grada (''Službeni glasnik Republike 

Srpske", br. 65/08), 
 
23. Zakon o pečatima Republike Srpske (''Službeni glasnik 

Republike Srpske", br. 17/92i 63/01), 
 
24. Zakon o administrativnim taksama Republike Srpske 

("Službeni glasnik Republike Srpske", br.100/11 i 67/13) 

1) Zakon o parničnom postupku Republike Srpske (''Službeni 

glasnik Republike Srpske'', br. 61/13) 
 
2) Zakon o izvršnom postupku Republike Srpske (''Službeni 

glasnik Republike Srpske'',br. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 
29/10, 57/12, 67/13) 

 
3) Zakon o stečajnom postupku Republike Srpske (''Službeni 

glasnik Republike Srpske''br. 16/16) 
 
4) Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske (''Službeni 

glasnik Republike Srpske'',br. 124/08, 58/09 i 95/11) 
 
5) Zakon  o  advokaturi  Republike  Srpske  (''Službeni  glasnik  

Republike  Srpske'',  br.31/11) 
 
6) Zakon o notarima Republike Srpske (''Službeni glasnik 

Republike Srpske'', br. 02/05,74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 
60/06, 50/10, 78/11) 

 
7) Zakon o pravobranilaštvu Republike Srpske (''Službeni 

glasnik Republike Srpske''br. 16/05, 77/06, 119/08, 78/11) 
 
8) Zakon o prekršajima Republike Srpske (''Službeni glasnik 

Republike Srpske'' br.63/14) 
 
9) Zakon o uređenju prostora i građenju Republike Srpske 

(''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 40/13) 
 

10) Zakon o zaštiti životne sredine Republike Srpske (''Službeni 

glasnik Republike Srpske, br. 71/12) 
 
11) Zakon o upravljanju otpadom Republike Srpske (''Službeni 

glasnik Republike Srpske'' br. 111/13) 
 
12) Zakon o komunalnim djelatnostima Republike Srpske 

(''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 124/11) 
 
13) Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske 

(''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 47/17) 
 
14) Zakon o inspekcijama Republike Srpske (''Službeni glasnik 

Republike Srpske'', br. 74/10, 109/12, 117/12 i 44/16) 
 
15) Zakon o trgovini Republike Srpske (''Službeni glasnik 

Republike Srpske'', br.6/07, 52/11, 67/13 i 106/15) 
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16) Zakon o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj (''Službeni 
glasnik RS'', br. 6/12) 

 
17) Zakon o veterinarstvu BiH (''Službeni glasnik Bosne i 

Hercegovine'', br. 34/02 i 75/17) 
 
18) Zakon o veterinarstvu Republike Srpske (''Službeni glasnik 

Republike Srpske'', br. 75/17) 
 
19) Zakon o poljoprivredi Republike Srpske (''Službeni glasnik 

Republike Srpske'', br. 70/06) 
 
20) Zakon o hrani RS (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 

19/17) 
 
21) Zakon o ugostiteljstvu Republike Srpske (''Službeni glasnik 

Reopublike Srpske, br.45/17) 
 
22) Zakon o zaštiti od požara Republike Srpske (''Službeni 

glasnik Republike Srpske'',br. 71/12) 
 

             Podzakonski propisi: 
47. Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti lokalne 

samouprave Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike 

Srpske", broj 67/16) 
 
48. Uredba o kategorijama, zvanjima i uslovima za obavljanje 

poslova službenika u jedinicama lokalne samouprave 

Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 

10/17) 
 
49. Uredba o radnim mjestima namještenika (''Službeni glasnik 

Republike Srpske", br. 18/09, 131/10 i 8/11) 
 
50. Uredba o jedinstvenim pravilima i proceduri javne 

konkurencije za zapošljavanje namještenika (''Službeni 

glasnik Republike Srpske", broj: 38/12) 
 
51. Uredba o kancelarijskom poslovanju (''Službeni glasnik 

Republike Srpske", broj 1/04,13/07) 
 
52. Pravilnik o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i 

primjeni kontnog plana za korisnike prihoda budžeta 

republike, opština, gradova i fondova (''Službeni glasnik 

Republike Srpske", broj 90/10) 
 

53. Pravilnik o finansijskom izvještavanju za korisnike budžeta 

republike, opština, gradova (''Službeni glasnik Republike 

Srpske", br. 16/10 i 126/11) 
 
54. Pravilnik o računovodstvu, računovodstvenim    politikama i 

računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike RS 

(''Službeni glasnik Republike Srpske", broj  127/11) 

55. Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja 

knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza 

(''Službeni glasnik Republike Srpske", broj 45/16) 
 

56.  Pravilnik o kriterijumima za sticanje statusa budžetskog 

korisnika (''Službeni glasnik Republike Srpske", broj 116/13) 
 
57. Uputstvo o formi, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca 

za trezorsko poslovanje (''Službeni glasnik Republike 

Srpske", broj 9/11) 
 
58. Pravilnik o primjeni Međunarodnih računovodstvenih 

standarda za javni sektor (''Službeni glasnik Republike 

Srpske", broj 128/11) 
 
59. Pravilnik o finansijskom izvještavanju za korisnike prihoda 

budžeta Republike, opština i gradova i fondova (''Službeni 

glasnik Republike Srpske", br. 16/11 i 126/11) 
 

60. Uredba o kategorijama, zvanjima i uslovima za 

obavljanje poslova službenika u jedinicama lokalne 

samouprave (''Službeni glasnik Republike Srpske", broj 

10/17) 
 
61. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaposlenih 

u organima jedinice lokalne samouprave (''Službeni 

glasnik Republike Srpske", broj 94/14) 

62. Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti 

zaposlenih u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi 

(''Službeni glasnik Republike Srpske", broj 11/17) 
 
63. Kodeks ponašanja službenika u gradskoj, odnosno 

opštinskoj upravi (''Službeni glasnik Republike Srpske", 

broj 18/17) 

64. Strategije obuke za službenike i izabrane zvaničnike u 

jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj 

2016-2020. godina (''Službeni glasnik Republike 

Srpske", br. 22/16). 

65. Statut opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 

broj:7/17) 

66. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih 

mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik („Službeni bilten 

opštine Ugljevik“, broj:3/17) 
 
67. Akcioni plan otklanjanja nedostataka po izvještaju broj: 

PB052-17 od 27.06.2017.godine, Glavne službe za 

reviziju javnog sektora, za opštinu Ugljevik, za period 

01.01.-31.12.2016.godine. 

 

FAZA OCJENE I PROCJENE POSTOJEĆEG STANjA 

 

Koordinator i tim su nakon prikupljanja, analizirali sve zakonske i 
podzakonske akte koji se primjenjuju u radu lokalne uprave, te 
prikupili opise poslove za sva radna mjesta koja su 
sistematizovana u okviru internog pravilnika o organizaciji i 
sistematizaciji radnih mjesta.  
Podaci su takođe prikupljeni i utvrđeno je postojeće stanje unutar 
organizacije uz pomoć instrumenata: Upitnika za samoprocjenu 
integriteta (korišteno za zaposlene) i Ankete (za korisnike i 
posjetioce ustanove). 

 

Upitnik za samoprocjenu integriteta  
У okviru faze procjene rizika narušavanja integriteta je 
provedeno anketiranje zaposlenih s ciljem identifikacije postojećih 
osjetljivih aktivnosti i područja, kao i postojećih preventivnih mjera 
koje se koriste za sprečavanje pojave korupcije u okviru rada lokalne 
administracije. Upitnik je bio zasnovan na samoprocjeni postojeće 
primjene zakona i internih pravila i procedura koji se odnose na 
osjetljive aktivnosti i područja rada sa kojim se suočavaju zaposleni 
u radu lokalne administracije, te ocjeni načina zapošljavanja, 
unapređivanja, mehanizma odgovornosti, te edukacija zaposlenih u 
lokalnoj upravi. 

 

Nakon sveobuhvatne i kvalitetne analize sveg gore nabrojanog, 
radna grupa je ocijenila dobijene rezultate i sačinila popis rizika za 
razvoj korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i 
drugih nepravilnosti.  
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Rizik predstavlja izloženost organizacije rizicima za nastanak i razvoj 
koruptivnog ponašanja i korupcije, etički i profesionalno 
neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti. 

 

 

6. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocjena rizika: 

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene: 
 

 od 1-15 predstavljaju „najmanju vjerovatnoću“ pojave 
korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa 
„veoma malim uticajem (rizik niskog intenziteta),  

 ocjene od 15-48 predstavljaju „srednju vjerovatnoću“ 
pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja 
integriteta sa „umjerenim“ uticajem (rizik srednjeg 
intenziteta)  

 dok ocjene od 49-100 znače „skoro izvjesnu“pojavu 
korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa 
veoma velikim“ uticajem (rizik visokog intenziteta). 

 
 



 

 

REGISTAR RIZIKA MJERE ZA UPRAVLjANjE RIZICIMA STATUS 

 

 

 

Oblast rizika Opis rizika Vjer. Pos. Pr. Predložene mjere Odgovorno lice 
Rok za realiz. 

mjere 

Mjere iz 

nadlež. 

drugih 

subjekata 

Status 

rizika od 

poslednjp

ovrede 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

P 

Š 

T 

E 

 

O 

B 

L 

A 

S 

T 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rukovođenje i 
upravljanje 
institucijom 

 

 

Prekoračenje ovlašćenja ili 
nedovoljna informisanost 

prilikom odlučivanja u konkretnim 
upravnim stvarima i izrade nacrta 
i prijedloga podzakonskih akata. 

    
4 

   
8 

 
32 

Obavezna saradnja 

Načelnika opštine sa 

načelnicima odjeljenja u 

procesima odlučivanja 

 

Primjena zakona i drugih 
propisa uz punu transparent. u 
radu 

 

Edukacije zaposl. 

 

Konsultacije sa zaposlenima i 
stručnim licima iz konkretnih 
oblasti. 

Načelnik 

opštine 

 

 

Načelnik službe 
i 

odjeljenja 

 

 

Načelnik službe 
i odjeljenja, 

službenik 

31.12.2018. 

 

 

 

 

 

 

Kontin. 

  

Nepostupanje po mjerama iz 

revizorskog izvještaja 

    
5 

   
9 

 
45 

Snažniji angažman Načelnika, 
načelnik a službi i odjeljenja radi 
donošenja izvještaja po 
realizovanim mjerama iz 
revizorskih izvještaja i što 
ažurnije otklanjanje nedostataka 

Načelnik 
opštine, 
Načelnici 

službi i 

odjeljenja, 
Radna grupa za 
praćenje 
realizacije po 
Akcionom planu 
za otklanjanje 
nedostataka 

Polugod. 

i godišnji 

izvještaji 

  

Izbjegavanje objavljivanja 

uočenih nepravilnosti u 

izvještajima o internoj reviziji 

 

    
2 

   
9 

 
18 

Dosljedno poštovanje zakona, 

Kodeksa profesoionalne 

etike i drugih podzakonskih 

akata 

Načelnik 

opštine 

 

Interni 

revizor 

Polugod. 

i godišnji 

izvještaji 
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Neadekvatno rukovođenje uslijed 
koncentracije poslova i ovlašćenja 
u jednoj osobi 

 

 

    
7 

   
7 

 
49 

Raspodjela poslova po 

odjeljenjima i između 

zaposlenih u skladu sa 

Pravilnikom o unutrašnjoj 

organizaciji i 

sistematizaciji radnih mjesta 

Načelnik 
opštine, 
Načelnici 

službi i 

odjeljenja, i 
šefovi drugih 
organizac. 
jedinica 

Tromjes.,   
       polugod. 

i godišnji 

izvještaji 

  

Kadrovska 

politika 

Nepoštovanje procedura 

prilikom provođenja konkursa za 
prijem službenika i 

namještenika 

    
2 

   
9 

 
18 

Potpuna transparentnost u 
procesu zapošlj.uz dosljedno 
poštovanje Zakona i podzakon. 
akata iz ove oblasti 

Načelnik opštine Kontin.   

Neadekvatna raspodjela poslova 
u Opštinskoj upravi 

    
8 

   
8 

 
64 

Konstantno praćenje radnog 

procesa i preraspodjela 

poslova između zaposlenih u 

skladu sa raspoloživim 

ljudskim resursima. 

 

Načelnik 
opštine, 
Načelnici 

službi i 

odjeljenja, i i 
SSS  

administr.- 

personalne 
poslove 

Kontin.   

Neizvršavanje poslova utvrđenih 
Pravilnikom o 

unutrašnjoj organizaciji i 

sistematizaciji radnih mjesta u 
Opštinskoj upravi 

    
6 

   
8 

 
48 

Stručno usavršavanje i 

edukacije zaposlenih 

prema potrebama posla 

Načelnik 
opštine, 
Načelnici 

službi i 

odjeljenja, i i 
SSS  

administr.- 

personalne 
poslove 

Kontin.   

Planiranje i 

upravljanje 
finansijama 

Rizici u vezi sa planiranjem 
budžeta: 

1. Neadekvatno planiranje 
budžeta 

2. Nedozvoljen uticaj prilikom 
planiranja 

budžeta 

3. Donošenje i usvajanje budžeta 

 

   3 

  
10 

 
30 

Planiranje Budžeta uz dosljednu 
primjenu Zakona i 

Pravilnika 

Uvažavanje mišljenja i 

konsultacije sa Ministarstvom 
finansija RS 

Pravovremeno uključivanje 
odjeljenja u proces donošenja 

Načelnik opštine 
i Odjeljenje za 
finansije 

31.12. kalendar. 

godine 

Ministar. 

finansija 
RS 
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uz nedovoljno uvažavanje 
mišljenja 

resorne institucije. 

Budžeta 

Rizici u vezi sa upravljanjem 

finansijama: 

 

1. Neadekvatno upravljanje 
finansijama, 

2. Nenamjensko trošenje 
finansijskih sredstava, 

3. Neizvršavanje budžeta u toku 
godine u skladu sa potrebama 
Opštinske uprave 

    
3 

   
9 

 
27 

Dosljedno uvažavanje 

mišljenja Ministarstva 

finansija RS i 

dosljedno praćenje izvršenja 

Budžeta u tekućoj godini 

Načelnik opštine 
i Odjeljenje za 
finansije 

Kontinu. Ministar. 

finansija 
RS 

 

Neadekvatno sprovođenje 

postupaka javnih nabavki, 
nepoštovanje zakonskih 
procedura u postupcima javnih 
nabavki, 

 

 

    
3 

  
10 

 
30 

Dosljedna primjena Zakona o 
javnim nabavkama 

 

Sprečavanje zloupotrebe 

nabavki koje su izuzete iz 
Zakona o javnim nabavkama 

Šef Odsjeka za 
javne nabavke 
investicije i 
nadzor i komisija 
za javne 
nabavke 

Kontinu.   

Čuvanje i 
bezbjednost 

podataka i 

dokumenata 

 

Nepoštovanje propisa i procedura 
kancelarijskog poslovanja 

    
3 

   
7 

 
21 

Dosledno poštovanje propisa o 
kancelarijsokom 

poslovanju 

Odjeljenje za 
opštu upravu, 
svi zaposleni 
OU 

Kontinu.   

Neovlašćeno korišćenje ili 

davanje podataka koji su 
zakonom ili drugim propisom 

određeni kao službena ili druga 
tajna. 

  

3 

  
10 

 
30 

Edukacija zaposlenih iz 

Oblasti bezbjednosti i čuvanja 
službenih podataka 

Svi zaposleni 
Opštinske 
uprave 

Kontinu.   

Zloupotreba pečata Opštinske 

uprave 

    

2 

  
10 

 
20 

Nadzor Načelnika  

odjeljenja i Šefa odsjeka na 

dosljednjoj primjeni propisa 

o kancelarijsokom 

poslovanju 

Načelnik 

Odjeljenja i 

Šef odsjeka 

Svi 

Zaposleni OU 

Kontinu.   

Nedovoljna IT bezbjednost 

podataka 

  

6 

   
7 

 
42 

Obezbjeđenje prostora i 

opreme za čuvanje službene 

dokumentacije 

Načelnik službe 
za IT 

Kontinu.   
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Etično i 

profesinalno 

ponašanje 

 

 

Nesavjesno obavljanje poslova 

 

 4 

   
7 

 
32 

Nadzor nad obavljanjem 

poslova u skladu sa 

Pravilnikom o unutrašnjoj 

organizaciji i sistematizaciji 
radnih mjesta 

Rukovodioci 
organizacionih 
jedinica OU 

Kontinu.   

Neekonomično trošenje 

materijalnih sredstava 

  

5 

   
7 

 
35 

Kontrola trošenja 

materijalnih sredstava 

Rukovodioci 
organizac. 
jedinica OU 

Kontinu.   

Nedovoljno razvijen sistem za 
prijavljivanje korupcije i drugih 
nepravilnosti u radu 

  

4 

   
5 

 
20 

Edukacija zaposlenih o 

preventivnim 

antikorupcijskim mjerama, kao 
odjeljenja 

i neophodnost prijavljivanja 

svake vrste nepravilnosti u 

radu 

Rukovodioci 
organizac. 
jedinica OU 

Kontinu.   

POSEBNE 

OBLASTI 

RIZIKA 

Neblagovremeno odlučivanje u 

konkretnim upravnim stvarima 
(donošenje rješenja, uvjerenja, 
zaključaka itd.) 

    
5 

   
8 

 
40 

Blagovremeno i stručno 
odlučivanje u konkretnoj 

upravnoj stvari 

Rukovodioci 
organizac. 
jedinica OU 

Kontinu.   

Zloupotreba ovjere potpisa, 

rukopisa i prepisa 

    
2 

   
8 

 
16 

Kontrola i obuka 

zaposlenih 

Rukovodioci 
organizac. 
jedinica OU 

Kontinu.   

Neadekvatno tekuće i 

investiciono održavanje zgrade 
Opštinske uprave i mjesnih 
kancelarija 

    
7 

   
7 

 
49 

Praćenje plana javnih 

nabavki vezanog za tekuće i 

investiciono održavanje 

zgrade Opštinske uprave i 

mjesnih kancelarija 

Načelnik 

odjeljenja 

Šef odsjeka 

 

Kontinu.   

Neblagovremena izjašnjenja i 

odgovori na zahtjev Ministarstava 
RS, BiH, 

Pravobranilaštva RS i drugih 

organa i institucija u upravnim i 
sudskim postupcima 

    
3 

   
7 

 
21 

Redovne analize rada i pojačan 
nadzor nad radom službenika  

Edukacija zaposlenih 

 

Rukovodioci 
organizac. 
jedinica OU 

Kontinu.   

Pogrešna i propuštena 

identifikacija, popisa i uknjižbe 
imovine opštine 

    
3 

   
7 

 
21  

Usvajanje procedura i 

donošenje godišnjeg plana 

nadzora nad radom  

Odjeljenja i Odsjeka koji se bave 

Načelnik 

odjeljenja 

Šef odsjeka 

 

Kontinu.   
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Datum: 30.01.2019. godine  
 

 

identifik. popisom i 

uknjižbom imovine opštine 

Neizvršavanje nadzora nad 

ugovorenimm obavezama 

    
3 

   
7 

 
21 

Podnošenje izvještaja o 

radu 

Načelnik 

odjeljenja 

službenik 

 

Tromjes. 

izvještaji 

do 31. 12. 

Kalend. 

  

Nesprovođenje planova i 
programa usvojenih od strane 
SO-e. 

    
6 

   
8 

 
48 

Podnošenje izvještaja o 
realizaciji planova i programa 

Razraditi mehan. praćenja, 
koordin. 

Sprovođenja pl. i program. 
dokum. 

Rukovodioci 
organizac. 

jedinica OU 

Tromjes. 

izvještaji 

do 31. 12. 

Kalend 

  

Netransparentna dodjela pomoći 
pojedincima iz reda socijalno 
ugroženih lica  

 

    
6 

   
7 

 
42 

 

Redovne analize rada i pojačan 
nadzor nad radom Komisije  

Načelnik 
opštine i 
komisija 

Tromjes. 

izvještaji 

do 31. 12. 

Kalend 

  



 

 

7.ODLUKA O USVAJANjU PLANA INTEGRITETA 

 

REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLjEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
Broj: 02-052-101/18,   
Datum,  25.09.2018. godine, 
 

 
Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16) i člana 
22. Pravila za izradu, uvođenje i sprovođenje planova 
integriteta u Republici Srpskoj, a u vezi sa obavezama 
koje proističu iz Strategije borbe protiv korupcije u 
Republici Srpskoj od 2013 - 2017. godine i Akcionog plana 
za sprovođenje te Strategije, Načelnik opštine Ugljevik, 
donosi 
 
 

O D L U K U 

o usvajanju Plana integriteta Opštinske uprave opštine 
Ugljevik 

 

I 

 

Usvaja se izrađeni Plan integriteta i razrješava se 
imenovana radna grupa za izradu Plana integriteta. 

 

II 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
  
 

NAČELNIK  OPŠTINE 
Vasilije Perić dipl. ecc. 

 

8. RJEŠENjE O IMENOVANjU MENADžERA  
INTEGRITETA OPŠTINE UGLjEVIK 

 

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLjEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02-111-48  
Datum,26.12.2018. godine 

 

Na osnovu člana člana 25. Pravila za izradu, uvođenje i 
sprovođenje planova integriteta u Republici Srpskoj a u vezi 
sa obavezama koje proističu iz Strategije borbe protiv 
korupcije u Republici Srpskoj od 2013-2017. godine i 
Akcionog plana za sprovođenje te Strategije i člana 89. 
Statuta opštine Ugljevik («Službeni bilten opštine Ugljevik», 
broj 7/17), Načelnik opštine Ugljevik  donosi 

 

R J E Š E Nj E  
o imenovanju menadžera integriteta opštine Ugljevik 

 

I 
 

Za menadžera integriteta opštine Ugljevik imenuje se 
Radoslav Ostojić šef kabineta Načelnika opštine Ugljevik. 

 

II 

Menadžer integriteta: 

 
− vrši stalni nadzor nad sprovođenjem Plana 

integriteta Ministarstva pravde i izvještava 
rukovodioca svaka tri mjeseca o izvršenju plana 
integriteta,  

− vrši periodične kontrole rizika i ažuriranje plana 
integriteta,  

− predlaže edukacije, izradu internih pravila i 
kodeksa etike, 

 
− podstiče integritet i preduzima mjere na 

sprečavanju korupcije, sukoba interesa i drugih 
oblika pristrasnog postupanja zaposlenih, 

 
− prima i razmatra sva primljena obavještenja 

zaposlenih o situacijama, pojavama ili radnjama 
za koju postoje razumno uvjerenje da predstavlja 
mogućnost za nasatanak i razvoj korupcije, 
sukoba interesa i drugih oblika nezakonitog ili 
neetičnog postupanja, te predlaže sve potrebne 
mjere. 

 

III 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja. 
 

NAČELNIK  OPŠTINE 
Vasilije Perić dipl. ecc 



 

 

PLAN RADA ZA USPOSTAVLjANjE I RAZVOJ SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLjANjA I KONTROLE                                                                                                                  
ZA  2019. GODINU                                                                                            

 

REDNI  

BROJ 
A K T I V N O S T 

ORGANIZACIONA 

JEDINICA PLANIRANE AKTIVNOSTI 

 

ODGOVORNO LICE 

 

ROK ZA IZVRŠENjE 

1.  

Formiranje radne grupe za izradu nove Strategije razvoja opštine 

Ugljevik 2020-2025 koja će odrediti dugoročni smjer razvoja, 

područja djelovanja, i ključne strateške ciljeve Opštine. 

Organizacione jedinice Opštinske uprave 

Radoslav Ostojić, koordinator za FUK-u i 

rukovodioci organizacionih jedinica 

Opštinske uprave 
15. februar 2019. g. 

2.  

Određivanje vizije i ciljeva Opštine u novoj Strategiji razvoja 2020-

2025. godine i obaveza prema SIFK-e, a u skladu s tim, uključivanje i 

drugih subjekata čiji se izvještaji konsoliduju na nivou Opštine. 

Organizacione jedinice Opštinske uprave  

Radoslav Ostojić, koordinator za FUK-u i 

rukovodioci organizacionih jedinica 

Opštinske uprave 
maj 2019. g. 

3.  

Identifikacija značajnih poslovnih procesa u organizacionim 

dijelovima Opštinske uprave i sastavljanje knjige/mape poslovnih 

procesa  

Organizacione jedinice Opštinske uprave 

Radoslav Ostojić, koordinator za FUK-u i 

rukovodioci organizacionih  

jedinicaOpštinske uprave 

    maj-jun 2019. g. 

4.  

Izrada Strategije upravljanja rizicima Opštine za period 2019-2020. 

godina, identifikacija i procjena rizika, i izrada Registra rizika. Organizacione jedinice Opštinske uprave 

Radoslav Ostojić, koordinator za FUK-u i 

rukovodioci organizacionih Opštinske 

uprave 

jun-juli 2019. g. 

5.  

Prikupljanje materijala i izrada polugodišnjeg izvještaja SIFK-a. Kabinet načelnika u saradnji sa Organizacionim 

jedinicama Opštinske uprave i drugim 

korisnicima budžeta Opštine  

Radoslav Ostojić, koordinator za FUK-u 

 
31. juli 2019. g. 

6.  

Samoocjenjivanje uspostavljenog sistema SIFK-a po svim 

komponentama - analiza postojećeg stanja i sačinjavanje informacije o 

dostignutom nivou razvoja SIFK-a (razmatranje nalaza revizije u vezi 

sa SIFK-om, održavanja sastanka organizacionih jedinica Opštinske 

uprave sa rukovodstvom budžetskih korisnika) 

Organizacione jedinice Opštinske uprave 

Radoslav Ostojić, koordinator za FUK-u i 

rukovodioci organizacionih jedinica 

Opštinske uprave 

avgust –oktobar 

2019. g. 

7.  

Analiza i preispitivanje postojećih kontrola, identifikacija potrebnih 

dodatnih kontrola i eliminacija nepotrebnih kontrola Organizacione jedinice Opštinske uprave 

Radoslav Ostojić, koordinator za FUK-u i 

rukovodioci organizacionih jedinica 

Opštinske uprave 

oktobar-novembar 

2019. g. 

8.  

Usvajanje nove Strategije razvoja opštine Ugljevik 2020-2025 koja će 

odrediti dugoročni smjer razvoja, područja djelovanja, i ključne 

strateške ciljeve Opštine. 

Organizacione jedinice Opštinske uprave 

Radoslav Ostojić, koordinator za FUK-u i 

rukovodioci organizacionih jedinica 

Opštinske uprave 

novembar-decembar 

2019. g. 
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                          Radoslav Ostojić, koordinator                                                                                                         Vasilije Perić, Načelnik opštine  
(lice odgovorno za finansijsko upravljanje i kontrolu) M.P.                   (rukovodilac subjekta) 

9.  

 

Analiza realizacije planiranih aktivnosti u tekućoj godini, priprema 

materijala i izrada Plana rada za uspostavljanje i razvoj sistema 

finansijskog upravljanja i kontrola za 2020. godini. Organizacione jedinice Opštinske uprave 
Radoslav Ostojić,koordinator za FUK-u 

 
31. decembar 2019. g. 



 

 

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

 

R J E Š E Nj E 
I 

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

 

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 
.............................................................................. 360,00 KM 

 

na poziciju : 

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 
............................................................................ 192,00 KM 

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

-412900- Ostali rashodi ................................. 160,00 KM 

-412300- Rashodi za režijski materijal............. 2,00 KM 

 

II 

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

II 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

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

Broj: 02-40-104/19                                                                                                    

Datum: 17.01.2019.god   

                                                                                            

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 
.............................................................................. 707,00 KM 

na poziciju : 

-412900- Ostali rashodi .................................. 707,00 KM 

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                         

Broj: 02-40-109/19                                                                                                    

Datum: 17.01.2019.god                                                                                                

 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

-412900- Ostali rashodi................................... 646,00 KM 

 

na poziciju : 

-412300- Rashodi za režijski materijal........... 646,00 KM 

 

II 

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

 

III 

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

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                           

Broj: 02-40-110/19                                                                                                    

Datum: 17.01.2019.god              

                                                                                 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

-411200- Bruto naknade troškova zaposlenih .730,00 KM 

 

na poziciju : 

-412300- Rashodi za režijski materijal..... 630,00 KM 

-412400- Rashodi za materijal za posebne namjene 
........................................................................ 100,00 KM 

 

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

 

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                         

Broj: 02-40-111/19                                                                                                    

Datum: 17.01.2019.god       

                                                                                          

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

-413900- Rashodi za zatezne kamate .............. 1.229,00 KM 

 

na poziciju : 

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima ..... 1.229,00 KM 

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                        

Broj: 02-40- 130 /19                                                                                                    

Datum: 18.01.2019.god          

                                                                                     

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

-511300- Izdaci za nabavku opreme................. 532,00 KM 

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 
.............................................................................. 931,00 KM 

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih .. 4.760,00 KM 

 

na poziciju : 

-516100- Izdaci za nabavku sitnog inventara 
..................................................................... 532,00 KM 

-412300- Rashodi za režijski materijal 
..................................................................... 885,00 KM 

-412400- Rashodi za materijal za posebne namjene 
....................................................................... 46,00 KM 

-411300- Rashodi za naknadu plate za vrijeme bolovanja 
.................................................................. 2.198,00 KM 

-411200- Rashodi za bruto naknade zaposlenih 
................................................................. 2.562,00 KM 

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                          

Broj: 02/5-40-132/19                                                                                                    

Datum: 25.01.2019.god          

                                                                                       

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

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

 

na poziciju : 

-412300- Rashodi za režijski materijal........... 50,00 KM 

-412600- Rashodi za službena putovanja ....... 100,00 KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                          

Broj: 02/5-40-143/19                                                                                                    

Datum: 25.01.2019.god          

                                                                                       

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

I 

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

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih 
........................................................................... 4.746,00 KM 

na poziciju : 

-638100- Izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 
.............................................................. 4.746,00 KM 

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                         

Broj: 02/5-40-149/19                                                                                                    

Datum: 28.01.2019.god          

                                                                                     

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 
.............................................................................. 133,00 KM 

 

na poziciju : 

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 
.............................................................................. 128,00 KM 

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

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                   

Broj: 02-40-152/19                                                                                                    

Datum: 28.01.2019.god            

                                                                                      

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 
................................................... 35.390,00 KM 

 

na poziciju : 

-412800- Rashodi za održavanje javnih površina 
........................................................................ 2.738,00 KM 

-415200- Grantovi ................................. 32.652,00 KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                        

Broj: 02-40- 188/19                                                                                                    

Datum: 30.01.2019.god      

                                                                                      

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 
...................................................... 2.250,00 KM 

na poziciju : 

-415200- Grantovi ..................................... 2.250,00 KM 

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK            NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                      

Broj: 02-40- 187/19                                                                                                    

Datum: 30.01.2019.god                                                                                                

 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 
................................................................................. 28,00 
KM 

 

na poziciju : 

-412400- Rashodi za materijal za posebne namjene 
................................................................................ 28,00 KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                        

Broj: 02/5-40-176/19                                                                                                    

Datum: 31.01.2019.god      

                                                                                         

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih 
............................................................................ 152,00 KM 

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 
........................................................................... 650,00 KM 

-412600- Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 
............................................................................ 226,00 KM 

 

na poziciju : 

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 
......................................... 152,00 KM 

-412400- Rashodi za materijal za posebne namjene 
.............................................................................. 62,00 KM 

-412500- Rashodi za tekuće održavanje.... 290,00 KM 

-412900- Ostali rashodi ........................... 524,00 KM 

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK             NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE           Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                         

Broj: 02/5-40-178/19                                                                                                    

Datum: 31.01.2019.god      

                                                                                           

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 
....................................................... 4.460,00 KM 

 

na poziciju : 

-412900- Ostali rashodi ......................... 4.460,00 KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                         

Broj: 02-40- 204 /19                                                                                                    

Datum: 01.02.2019.god  

                                                                                             

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

-412900- Ostali rashodi ............................... 351,00 KM 

 

na poziciju : 

-412300- Rashodi za režijski materijal........ 351,00 KM 

 

II 

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



05.04.2019.                                              SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLЈEVIK – Broj 2/19                                                   33 

 

 

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                              

Broj: 02-40-196/19                                                                                                    

Datum: 01.02.2019.god  

                                                                                            

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

-412900- Ostali rashodi ............................. 1.110,00 KM 

 

na poziciju : 

-511300- Izdaci za nabavku opreme............. 1.110,00 KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                         

Broj: 02-40-195/19                                                                                                    

Datum: 01.02.2019.god         

                                                                                       

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

 

R J E Š E Nj E 

I 

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

 

-413900- Rashodi za zatezne kamate.............   34,00 KM 

-412900- Ostali rashodi................................ 197,00 KM 

-411400- Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći 
.......................................................................... 349,00 KM 

-411300- Rashodi naknade plate za vrijeme bolovanja 
.......................................................................... 434,00 KM 

 

na poziciju : 

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 
......................................................................... 588,00 KM 

-412500- Rashodi za tekuće održavanje....... 153,00 KM 

-412600- Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 
......................................................................... 221,00 KM 

-412700- Rashodi za stručne usluge...............  52,00 KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                          

Broj: 02-40-194/19                                                                                                    

Datum: 01.02.2019.god         

                                                                                     

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  realokacija sredstava u okviru operativnog 
budžeta, za mjesec novembar, sa pozicije JU Centar za 
socijalni rad Ugljevik: 

 

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih 
.............................................................. 1.684,00 KM 

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 
.............................................................. 2.537,00 KM 

-411300- Rashodi naknade plate za vrijeme bolovanja 
.............................................................    309,00 KM 

 

na pozicije Socijalne zaštite : 

-416300- Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite 
........................................................... 1.831,00 KM 

-416100- Doznake građanima koje se isplaćuju iz  budžeta 
......................................................... 2.699,00 KM 

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                              

Broj: 02-40-193/19                                                                                                    

Datum: 01.02.2019.god   

                                                                                             

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  realokacija sredstava u okviru operativnog 
budžeta, za mjesec novembar, sa pozicije JU Dječiji vrtić 
„Duško Radović“ Ugljevik: 

 

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih 
................................................................. 6.053,00 KM 

 

Sa pozicije JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik: 

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih 
............................................................. 2.092,00 KM 

 

na pozicije JU Sportsko rekreativni centar „Rudar“ 
Ugljevik : 

 

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih 
............................................................. 4.864,00 KM 

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 
........................................   132,00 KM 

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 
...............................    329,00 KM 

-412900- Ostali rashodi......... 2.706,00 KM 

-413900- Rashodi za zatezne kamate 
.........................................................   114,00 KM 

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Broj: 02-40-  205 /19                                                                                                    

Datum: 04.02.2019.god    

                                                                                            

 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

-411200- Bruto naknade troškova zaposlenih 
.............................................................................. 250,00 KM 

 

na poziciju : 

 

-412500- Rashodi za tekuće održavanje 
............................................................................ 50,00 KM 

-412400- Rashodi za materijal za posebne namjene 
............................................................................ 50,00 KM 

-412600- Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 
............................................................................ 50,00 KM 

-412900- Ostali rashodi ......................... 100,00 KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Broj: 02/5-40-199/19                                                                                                    

Datum: 06.02.2019.god      

                                                 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 
.......................................................................... 2.341,00 KM 

-631900- Ostali izdaci u zemlji.................. 2.000,00 KM 

na poziciju : 

-638100- Ostali izdaci iz transakcija sa dr.jedinicama vlasti 
............................................................. 4.341,00 KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Broj: 02/5-40-211/19                                                                                                    

Datum: 06.02.2019.god                                                                                           

                   

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

I 

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

 

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 
............................................................................. 340,00 KM 

 

na poziciju : 

-412900- Ostali rashodi ................................. 340,00 KM 

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Broj: 02-40-  246/19                                                                                                    

Datum: 08.02.2019.god     

                                                                                          

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih 
............................................................................ 1.518,00 
KM 

-412700- Rashodi za stručne usluge 
............................................................................  209,00 KM 

-412900- Ostali rashodi ......................... 2.048,00 KM 

 

na poziciju : 

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima.. 3.775,00 KM 

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Broj: 02-40-  245 /19                                                                                                    

Datum: 08.02.2019.god  

                                                                                            

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 
.................................................................... 237,00 KM 

 

na poziciju : 

-412900- Ostali rashodi ......................... 125,00 KM 

-487200- Transferi entitetu..................... 112,00 KM 

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Broj: 02-40- 291 /19                                                                                                    

Datum: 14.02.2019.god       

                                                                                          

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

 

 

R J E Š E Nj E 

I 

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

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 
............................................................................ 1.350,00 
KM 

 

na poziciju : 

-416100- Doznake na ime socijalne zaštite . 1.350,00 KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

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

Broj: 02-40-292 /19                                                                                                    

Datum: 18.02.2019.god         

                                                                                        

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

 

R J E Š E Nj E 

I 

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

 

-511300- Izdaci za nabavku opreme ................ 47,00 KM 

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 
............................................................................. 93,00 KM 

na poziciju : 

-516100- Izdaci za nabavku sitnog inventara 
........................................................................... 47,00 KM 

-412300- Rashodi za režijski materijal 
........................................................................... 26,00 KM 

-412400- Rashodi za materijal za posebne namjene 
........................................................................... 67,00 KM 

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK 
OPŠTINE                 NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-272/19                     Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                                                                         

Datum: 18.02.2019.god   

                                                                                              

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  realokacija sredstava u okviru operativnog 
budžeta, za mjesec oktobar, sa pozicije Opštinska uprava 
Ugljevik: 

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih 
............................................................. 4.691,00 KM 

 

na pozicije JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik : 

 

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih 
.............................................................. 4.691,00 KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Broj: 02-40- 314 /19                                                                                                    

Datum: 25.02.2019.god  

                                                                                           

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  realokacija sredstava u okviru operativnog 
budžeta, za mjesec decembar, sa pozicije JU Centar za 
socijalni rad Ugljevik: 

 

-411300- Rashodi naknade plate za vrijeme bolovanja 
...........................................................................    357,00 KM 

Sa pozicije Opštinske uprave Ugljevik: 

-413900- Rashodi za zatezne kamate................. 153,00 KM 

 

na pozicije Socijalne zaštite : 

-416300- Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite 
.............................................................................. 510,00 KM 

 

II 

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

 

III 

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

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Broj: 02-40-315/19                                                                                                    

Datum: 27.02.2019.god           

                                                                                    

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih.... 30,00 KM 
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na poziciju : 

 

-411400- Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći 
.............................................................................. 30,00 KM 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Dječiji vrtić „Duško 
Radović“ Ugljevik  da  može izvršiti unos unaprijed u okviru 
operativnog budžeta, za mjesec januar, na poziciju : 

 

-411400- Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći 
...................................................................... 2.250,00 KM 

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Broj: 02/5-40-133/19                                                                                                    

Datum: 25.01.2019.god   

                                                                                            

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

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

 

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 
............................................................................... 25,00 KM 

 

na poziciju : 

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima.......... 25,00 KM 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Broj: 02/5-40-177/19                                                                                                    

Datum: 31.01.2019.god       

                  

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

-511300- Izdaci za nabavku opreme.............. 1.000,00 KM 

 

na poziciju : 

-511200- Izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje 
..................................................... 1.000,00 KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Broj: 02/5-40-207/19                                                                                                    

Datum: 06.02.2019.god  

                                                                                               

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

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

 

-412400- Rashodi za materijal za posebne namjene 
...................................................................... 1.080,00 KM 

 

na poziciju : 

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

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima 
...................................................................... 1.030,00 KM 

 

II 

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

III 

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

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-259/19                                                                                                    

Datum: 15.02.2019.god    

                                                                                           

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

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

 

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga  
............................................................................... 10,00 KM 

 

na poziciju : 

-413900- Rashodi za zatezne kamate................. 10,00 KM 

 

II 

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

III 

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

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Broj: 02/5-40-264/19                                                                                                    

Datum: 15.02.2019.god            

                                                                                    

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 
................................................................................. 25,00 
KM 

 

na poziciju : 

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima .......... 25,00 KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Broj: 02/5-40-271/19                                                                                                    

Datum: 18.02.2019.god            

                                                                                   

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Dječiji vrtić „Duško 
Radović“ Ugljevik  da  može izvršiti unos sredstava u okviru 
operativnog budžeta na fondu 03, za mjesec januar, na 
sledeće pozicije: 

 

-412400- Rashodi za materijal za posebne namjene 
...........................................................................  330,00 KM 

-412900- Ostali rashodi.................................... 1.320,00 KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Broj: 02/5-40-274/19                                                                                                    

Datum: 18.02.2019.god                                                                                                

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 
......................................................................... 1.060,00 KM 

 

na poziciju : 

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima......... 1.060,00 KM 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-250/19                                                                                                    

Datum: 21.02.2019.god         

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinska uprava 
Ugljevik  da  može izvršiti unos unaprijed u okviru 
operativnog budžeta, za mjesec januar, na poziciju : 

 

-412800- Rashodi za održavanje javnih površina 
........................................................................ 80.000,00 KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE           Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Broj: 02-40-313 /19                                                                                                    

Datum: 25.02.2019.god     

                                                                                            

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Sportsko 
rekreativni centar „Rudar“ Ugljevik  da  može izvršiti unos 
unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec februar, 
na poziciju : 

 

-412500- Rashodi za tekuće održavanje..... 3.750,00 KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                

Broj: 02/5-40-312/19                                                                                                    

Datum: 27.02.2019.god      

                                                                                          

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Sportsko rekreativni 
centar „Rudar“ Ugljevik  da  može izvršiti unos unaprijed u 
okviru operativnog budžeta, za mjesec februar, na poziciju : 

 

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

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                

Broj: 02/5-40-338/19                                                                                                    

Datum: 27.02.2019.god         

                                                                                       

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 
......................................................................... 60,00 KM 

na poziciju : 

-411400- Rashodi za režijski materijal..... 60,00 KM 
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Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Srednjoškolski 
centar „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik  da  može izvršiti unos 
unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec januar, 
na poziciju : 

 

-412900- Ostali rashodi............................... 6.000,00 KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                   

Broj: 02/5-40-381/19                                                                                                    

Datum: 06.03.2019.god                                                                                                

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centar za kulturu 
„Filip Višnjić“ Ugljevik  da  može izvršiti unos unaprijed u 
okviru operativnog budžeta, za mjesec februar, na poziciju : 

 

-411300- Rashodi naknade plate za vrijeme bolovanja 
................................................ 1.500,00 KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                  

Broj: 02/5-40-394/19                                                                                                    

Datum: 13.03.2019.god          

                                                                                      

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“ Ugljevik  da  može izvršiti unos unaprijed u 
okviru operativnog budžeta, za mjesec februar, na poziciju : 

 

-631900- Ostali izdaci............................... 1.400,00 KM 

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                              

Broj: 02/5-40-391/19                                                                                                    

Datum: 13.03.2019.god             

                                                                                   

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 
........................................... 700,00 KM 

na poziciju : 

-411300- Rashodi za naknade plate za vrijeme bolovanja 
............................................. 700,00 KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                    

Broj: 02/5-40-432/19                                                                                                    

Datum: 13.03.2019.god      

                                                                                          

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Sportsko rekreativni 
centar „Rudar“ Ugljevik  da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec mart, sa 
pozicije : 
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-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 
.......................................................................... 2.000,00 KM 

na poziciju : 

-412300- Rashodi za režijski materijal ............. 2.000,00 KM 

 

II 

 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                      

Broj: 02/5-40-404/19                                                                                                    

Datum: 13.03.2019.god  

                                                                                               

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Narodna biblioteka 
Ugljevik  da  može izvršiti unos unaprijed u okviru 
operativnog budžeta, za mjesec februar, na poziciju : 

 

-411400- Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći 
............................................. 375,00 KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                

Broj: 02/5-40-419/19                                                                                                    

Datum: 14.03.2019.god         

                                                                                        

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

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj:02-404-16/19 

Datum, 25.02.2019.g. 

 

Na osnovu  člana 59. i 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 68.  i  
89. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten Opštine 
Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18.stav 1, člana 90. Zakona o 
javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 ), i člana 
2.stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj: 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj 2/15), Načelnik 
Opštine Ugljevik, donosi 

O D L U K U 
O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE 

 

Član 1. 

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 
artikala za potrebe čajne kuhinje Opštinske uprave Opštine 
Ugljevik. 

Oznaka predmeta nabavke preuzeta iz JRJN: 15860000-4 i 
15980000-1. 

Član 2. 

Nabavka roba iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem 
poziva za direktan sporazum. 

 

Član 3. 

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana  1. ove 
Odluke je 6.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a 
(slovima:šesthiljadai00/100KM). 

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2019. godinu 
pod rednim brojem 2 (Javne nabavke putem direktnih 
sporazuma u skladu sa Pravilnikom). 

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana  1. ove 
Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine Ugljevik za 2019. 
godinu pod ekonomskim kodom 412900.    

  

Član 4. 

Realizacija nabavke iz člana 1.ove Odluke provešće Odsjek 
za javne nabavke, investicije i nadzor, u skladu sa 
postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog 
organa. 

 

Član 5. 

Zaključenje direktnog sporazuma u cilju realizacije 
predmetne javne nabavke izvršiće se u skladu sa Zakonom o 
javnim nabavkama i podzakonskim aktima. 

 

Odsjek za javne nabavke,                        
 investicije i nadzor           NAČELNIK OPŠTINE 

                                        Vasilije Perić, dipl. ek. 

 

 

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

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj:02-404-17/19 

Datum,25.02.2019.g. 

 

Na osnovu  člana 59. i 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 68.  i  
89. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten Opštine 
Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18.stav 1, člana 90. Zakona o 
javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 ), i člana 
2.stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj: 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj 2/15), Načelnik 
Opštine Ugljevik, donosi 

 

O D L U K U 

O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE 

  

Član 1. 

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 
artikala za potrebe održavanja higijene prostorijama 
Opštinske uprave Ugljevik. 

Oznaka predmeta nabavke preuzeta iz JRJN: 39800000-0. 
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Član 2. 

Nabavka roba iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem 
poziva za direktan sporazum. 

 

Član 3. 

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana  1. ove Odluke 
je 6.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a 
(slovima:šesthiljadai00/100KM). 

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2019. godinu 
pod rednim brojem 1 (Javne nabavke putem direktnih 
ssporazuma u skladu sa Pravilnikom). 

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana  1. ove 
Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine Ugljevik za 2019. 
godinu pod ekonomskim kodom 412300.   

   

Član 4. 

Realizacija nabavke iz člana 1.ove Odluke provešće Odsjek 
za javne nabavke, investicije i nadzor, u skladu sa 
postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog 
organa. 

 

Član 5. 

Zaključenje direktnog sporazuma u cilju realizacije 
predmetne javne nabavke izvršiće se u skladu sa Zakonom o 
javnim nabavkama i podzakonskim aktima. 

 

Odsjek za javne nabavke,                        
 investicije i nadzor                    NAČELNIK OPŠTINE 

                                             Vasilije Perić, dipl. ek. 

 

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

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj:02-404-24/19  

Datum,01.03.2019.g.  

 

Na osnovu  člana 59. i 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 68.  i  
89. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten Opštine 
Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18.stav 1, člana 90. Zakona o 
javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 ), i člana 
2.stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj 2/15), Načelnik 
Opštine Ugljevik, donosi 

  

O D L U K U 

O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE 

 

Član 1. 

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 
usluga izrade i objave reklame na led bilbordu u Ugljeviku. 
Oznaka predmetne nabavke preuzeta iz JRJN: 79342200-5. 

Nabavka usluga iz člana 1. ove Odluke izvršiće se putem 
zahtjeva za direktan sporazum. 

 

Član 2. 

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana  1. ove Odluke 
je 6.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a (slovima: 
šesthiljadai00/100KM). 

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2019. godinu 
pod rednim brojem 24 (Javne nabavke putem direktnih 
sporazuma u skladu sa Pravilnikom). 

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana  1. ove 
Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine Ugljevik za 2019. 
godinu pod ekonomskim kodom 412700.    

 

Član 3. 

Realizacija nabavke iz člana 1.ove Odluke provešće Odsjek 
za javne nabavke, investicije i nadzor,  u skladu sa 
postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog 
organa. 

Član 4. 

Zaključenje direktnog sporazuma u cilju realizacije 
predmetne javne nabavke izvršiće se u skladu sa Zakonom o 
javnim nabavkama i podzakonskim aktima. 

 

Odsjek za javne nabavke,                        
 investicije i nadzor           NAČELNIK OPŠTINE 

                                                Vasilije Perić, dipl. ek. 

 

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

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj:02-404-28/19 

Datum,08.03.2019.g. 

 

Na osnovu  člana 59. i 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 68.  i  
89. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten Opštine 
Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18.stav 1, člana 90. Zakona o 
javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 ), i člana 
2.stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj: 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj 2/15), Načelnik 
Opštine Ugljevik, donosi 

O D L U K U 

O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE 

 

Član 1. 

Donosi se Odluka o pokretanju ponovljenog postupka javne 
nabavke artikala za potrebe čajne kuhinje Opštinske uprave 
Opštine Ugljevik. Oznaka predmeta nabavke preuzeta iz 
JRJN: 15860000-4 i 15980000-1. 

Član 2. 

Nabavka roba iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem 
poziva za direktan sporazum. 

 

Član 3. 

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana  1. ove Odluke 
je 6.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a 
(slovima:šesthiljadai00/100KM). 

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2019. godinu 
pod rednim brojem 2 (Javne nabavke putem direktnih 
sporazuma u skladu sa Pravilnikom). 

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana  1. ove 
Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine Ugljevik za 2019. 
godinu pod ekonomskim kodom 412900.    

  

Član 4. 

Realizacija nabavke iz člana 1.ove Odluke provešće Odsjek 
za javne nabavke, investicije i nadzor, u skladu sa 
postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog 
organa. 

Član 5. 

Zaključenje direktnog sporazuma u cilju realizacije 
predmetne javne nabavke izvršiće se u skladu sa Zakonom o 
javnim nabavkama i podzakonskim aktima. 

 

Odsjek za javne nabavke,                        
 investicije i nadzor                     NAČELNIK OPŠTINE 

                                            Vasilije Perić, dipl. ek. 
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R E P U B L I K A    S R P S K A                                   

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj:02-404-29/19 

Datum,08.03.2019.g. 

 

Na osnovu  člana 59. i 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 68.  i  
89. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten Opštine 
Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18.stav 1, člana 90. Zakona o 
javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 ), i člana 
2.stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj: 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj 2/15), Načelnik 
Opštine Ugljevik, donosi 

 

O D L U K U 

O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE 

  

Član 1. 

Donosi se Odluka o pokretanju ponovljenog postupka javne 
nabavke artikala za potrebe održavanja higijene prostorijama 
Opštinske uprave Ugljevik. Oznaka predmeta nabavke 
preuzeta iz JRJN: 39800000-0. 

 

Član 2. 

Nabavka roba iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem 
poziva za direktan sporazum. 

 

Član 3. 

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana  1. ove Odluke 
je 6.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a 
(slovima:šesthiljadai00/100KM). 

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2019. godinu 
pod rednim brojem 1 (Javne nabavke putem direktnih 
ssporazuma u skladu sa Pravilnikom). 

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana  1. ove 
Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine Ugljevik za 2019. 
godinu pod ekonomskim kodom 412300.   

   

Član 4. 

Realizacija nabavke iz člana 1.ove Odluke provešće Odsjek 
za javne nabavke, investicije i nadzor, u skladu sa 
postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog 
organa. 

Član 5. 

Zaključenje direktnog sporazuma u cilju realizacije 
predmetne javne nabavke izvršiće se u skladu sa Zakonom o 
javnim nabavkama i podzakonskim aktima. 

 

Odsjek za javne nabavke,                        
 investicije i nadzor           NAČELNIK OPŠTINE 

                                        Vasilije Perić, dipl. ek. 

 

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

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj:02-404-30/19 

Datum, 12.03.2019.g. 

 

 Na osnovu  člana 59. i 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 68. i 
89. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten Opštine 
Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18.stav 1, člana 90. Zakona o 
javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 ), i člana 
2.stav 3. Pravilnika o postupku direktnog 

sporazuma(“Službeni bilten Opštine Ugljevik”, broj: 2/15), 
Načelnik Opštine, donosi 

O D L U K U 

O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE 

 

Član 1. 

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 
usluga pranja motornih vozila, kao 

i vulkanizerske usluge za potrebe Opštinske uprave Opštine 
Ugljevik.Oznaka predmeta nabavke preuzeta iz JRJN: 
50112300-6. 

Nabavka usluga iz člana 1. ove Odluke izvršiće se putem 
poziva za direktan sporazum. 

 

Član 2. 

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana  1. ove Odluke 
je 4.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a 
(slovima:četirihiljadei00/100KM). 

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2019. godinu 
pod rednim brojem 8 (JN putem direktnih sporazuma u 
skladu sa Pravilnikom).  

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove 
Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine Ugljevik za 2019. 
godinu pod ekonomskim kodom 412500. 

     

Član 3. 

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke provešće Odsjek 
za javne nabavke, investicije i nadzor, u skladu sa 
postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog 
organa.  

                                                           

Član 4. 

Zaključenje direktnog sporazuma u cilju realizacije 
predmetne javne nabavke izvršiće se u skladu sa Zakonom o 
javnim nabavkama i podzakonskim aktima. 

 

Odsjek za javne nabavke,                        
 investicije i nadzor                NAČELNIK OPŠTINE 

                                        Vasilije Perić, dipl. ek. 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj:02-404-31/19 

Datum,14.03.2019.g. 

 

Na osnovu člana 10. Zakona  o  javnim nabavkama-u daljem 
tekstu „Zakon“, („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Načelnik 
Opštine, d o n o s i  

 

O  D  L  U  K  U  

o pokretanju postupka pružanja usluga protivgradne zaštite 
koje su izuzete od primjene odredbi Zakona o javnim 

nabavkama 

 

1.  Odobrava se pokretanje postupka pružanja usluga 
protivgradne zaštite, koje se u skladu sa članom 10. Zakona 
o javnim nabavkama izuzete od primjene odredbi Zakona. 

 

2. Za  realizaciju  nabavke  iz  člana  1. ove  odluke  
odobravaju  se  finansijska  sredstva  u  

iznosu  od  9.000, 00 KM,  bez uračunatog PDV-a koja su 
predviđena u Planu javnih nabavki za 2019. godinu pod 
stavkom 6 (usluge) i u budžetu Opštine pod pozicijom 
412700.  
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Shodno članu 1. ove odluke realizacija ove odluke-nabavka 
provest će se dostavljanjem prijedloga ugovora. 

 

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

  

Cijeneći da je predmet pružanja usluga protivgradne zaštite 
u skladu sa članom 10. Zakona o  javnim nabavkama  izuzet  
iz  primjene  odredaba  Zakona o javnim nabavkama, 
shodno monopolu koji ima  ponuđač: JP “Protivgradna 
preventiva RS“, te  je  utvrđeno  da  su  ispunjene  
pretpostavke  za donošenje odluke i realizaciju nabavke. 

 

Cijeneći navedeno donesena je odluka kao u dispozitivu. 

 

Odsjek za javne nabavke,                        
 investicije i nadzor           NAČELNIK OPŠTINE 

                                        Vasilije Perić, dipl. ek. 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj : 02-404-33/19 

Datum,20.03.2019.g. 

 

Na osnovu  člana 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj samoupravi 
(,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16), člana 18. i člana 25. 
Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 
39/14 ), Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i  

O  D  L  U  K  U 

O PRISTUPANjU POSTUPKU JAVNE NABAVKE RADOVA 

 

Član 1. 

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne 
nabavke radova na   IZGRADNjI I DOGRADNjI JAVNE 
RASVJETE NA PODRUČJU OPŠTINE UGLjEVIK: 
 

1. Izgradnja javne rasvjete u  MZ. D.ZABRĐE-

PETROVIĆI , 

2. Izgradnja javne rasvjete u  MZ. TUTNjEVAC-

GOLUBOVIĆI, 

3. Izgradnja javne rasvjete u  MZ. DONjA TRNOVA-

RIKIĆI , 

4. Izgradnja javne rasvjete u  MZ. DONjE ZABRĐE-

JOVANOVIĆI 

5. Izgradnja javne rasvjete u  MZ.MEZGRAJA-

NIKOLIĆI 

6. Izgradnja javne rasvjete u  MZ. TUTNjEVAC-

STANIVUKOVIĆI 

7. Izgradnja javne rasvjete u  MZ. TUTNjEVAC-

GAVRIĆ 

8. Izgradnja javne rasvjete u  MZ. TUTNjEVAC-

SEKULIĆI 

9. Izgradnja javne rasvjete u  MZ. TUTNjEVAC-

GLIGOREVIĆI 

10. Dogradnja javne rasvjete u  M.Z. TUTNjEVAC-

ZASEOK –KRSTIĆI 

11. Dogradnja javne rasvjete u MZ. TUTNjEVAC- 

ZASEOK –GAJIĆI gornji 

12. Dogradnja javne rasvjete u M.Z. TUTNjEVAC-

ZASEOK  PETROVIĆI 

13. Dogradnja javne rasvjete u MZ. M.Z. 

MEZGRAJA-ANDRIĆI 

14. Dogradnja javne rasvjete u UGLjEVIKU- ULICA:     
               KRAJIŠKA I JASENOVAČKIH ŽRTAVA 

 

Nabavka iz prethodnog stava provešće se primjenom 
otvorenog postupka javne nabavke.  

 

Član 2. 

Procijenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove 
Odluke iznosi 113.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a. 
Oznaka  iz JRJN: 45316100-6 

Predmetna nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 
2019. godinu  pod rednim brojem 3 (radovi).    

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove 
odluke  obezbjeđen je u budžetu opštine za 2019.godinu  
pod ekonomskim kodom 511100. 

 

Član 3. 

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke provešće Odsjek 
za javne nabavke, investicije i nadzor, putem Komisije u 
skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima 
ugovornog organa. 

Član 4. 

Zaključenje ugovora u cilju realizacije predmetne javne 
nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim 
nabavkama i podzakonskim aktima . 

 

Odsjek za javne nabavke,                        
 investicije i nadzor                 NAČELNIK OPŠTINE 

                                          Vasilije Perić, dipl. ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-404-35/19  

Datum,25.03.2019.godine 

 

Na osnovu  člana 59. i 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16), člana 68. 
i 89. Statuta Opštine Ugljevik (“Službeni bilten Opštine 
Ugljevik”, broj: 7/17) člana 18. stav 1, člana 87. stav 3. i 
člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik 
BiH“, broj: 39/14 ) i člana 2. stav 3. Pravilnika o postupku 
direktnog sporazuma broj: („Službeni bilten Opštine 
Ugljevik“, broj 2/15) Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i  

 

O  D  L  U  K  U 

O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE  

 

Član 1. 

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne 
nabavke usluga sječe 6 (šest) stabala lipe u školskom 
dvorištu u naseljenom mjestu Tutnjevac. 

Nabavka iz prethodnog stava izvršiće se putem poziva za 
direktan sporazum. 

Član 2. 

Za realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke odobravaju 
se finansijska sredstva u iznosu od 2.900,00 KM, bez 
zaračunatog PDV-a (slovima: dvijehiljadedevetstotina 
00/100KM).  

Oznaka predmetne nabavke preuzeta iz JRJN: 77211400-6. 

 

Sredstva iz prethodnog stava planirana su Planom javnih 
nabavki za 2019. godinu pod rednim brojem 22 (Javne 
nabavke putem direktnih sporazuma u skladu sa 
Pravilnikom) i u budžetu Opštine Ugljevik za 2019. godinu 
pod ekonomskim kodom 412990. 
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Član 3. 

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke provešće 
Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor u skladu sa 
postupcima regulisanim zakonom i podzakonskim aktima. 

Član 4. 

Zaključenje direktnog sporazuma u cilju realizacije 
predmetne javne nabavke izvršiće se u skladu sa Zakonom o 
javnim nabavkama i podzakonskim aktima. 

Odsjek za javne nabavke,                        
 investicije i nadzor           NAČELNIK OPŠTINE 

                                        Vasilije Perić, dipl. ek. 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-404-36/19  

Datum,25.03.2019.godine 

 

Na osnovu  člana 59. i 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16), člana 68. 
i 89. Statuta Opštine Ugljevik (“Službeni bilten Opštine 
Ugljevik”, broj: 7/17) i člana 88. i 89. Zakona o javnim 
nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14 ), Načelnik 
Opštine Ugljevik, d o n o s i  

 

O  D  L  U  K  U 

O PRISTUPANjU POSTUPKU JAVNE NABAVKE 
USLUGA 

 

Član 1. 

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne 
nabavke usluga održavanja javne rasvjete na području 
Opštine Ugljevik. 

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

Član 2. 

Za realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke odobravaju 
se finansijska sredstva u iznosu od 39.000,00 KM, bez 
zaračunatog PDV-a.  

Oznaka predmetne nabavke preuzeta iz JRJN: 50232100-1. 

 

Sredstva iz prethodnog stava planirana su Planom javnih 
nabavki za 2019. godinu pod rednim brojem 9 (usluge)  i u 
budžetu opštine za 2019. godinu pod ekonomskim kodom 
412500. 

Član 3. 

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke provešće 
Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor putem 
Komisije u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i 
podzakonskim aktima. 

 

Član 4. 

Zaključenje ugovora ili drugog pravnog posla u cilju 
realizacije predmetne javne nabavke provest će se u 
skladu sa ovlaštenjima utvrđenim zakonom i opštim aktima 
ugovornog organa. 

 

Odsjek za javne nabavke,                        
 investicije i nadzor           NAČELNIK OPŠTINE 

                                        Vasilije Perić, dipl. ek. 

 

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

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj:02-404-38/19 

Datum,26.03.2019.g. 

 

Na osnovu  člana 59. i 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 68.  i  
89. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten Opštine 
Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18.stav 1, člana 90. Zakona o 
javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 ), i člana 
2.stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj: 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj 2/15), Načelnik 
Opštine Ugljevik, donosi 

O D L U K U 

O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE 

 

Član 1. 

Donosi se Odluka o pokretanju ponovljenog postupka javne 
nabavke artikala za potrebe čajne kuhinje Opštinske uprave 
Opštine Ugljevik. Oznaka predmeta nabavke preuzeta iz 
JRJN: 15860000-4 i 15980000-1.  

Nabavka roba iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem 
poziva za direktan sporazum. 

 

Član 2. 

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana  1. ove Odluke 
je 6.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a 
(slovima:šesthiljadai00/100KM). 

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2019. godinu 
pod rednim brojem 2 (Javne nabavke putem direktnih 
sporazuma u skladu sa Pravilnikom). 

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana  1. ove 
Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine Ugljevik za 2019. 
godinu pod ekonomskim kodom 412900.    

  

Član 3. 

Ispostavljeni račun smatra se ugovorom, u skladu sa članom 
7.tačka a) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma 
(“Službeni bilten Opštine Ugljevik”, broj:2/15). 

 

Odsjek za javne nabavke,                        
 investicije i nadzor           NAČELNIK OPŠTINE 

                                        Vasilije Perić, dipl. ek. 

 

 

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

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj:02-404-39/19 

Datum,26.03.2019.g. 

 

Na osnovu  člana 59. i 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 68.  i  
89. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten Opštine 
Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18.stav 1, člana 90. Zakona o 
javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 ), i člana 
2.stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj: 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj 2/15), Načelnik 
Opštine Ugljevik, donosi 

O D L U K U 

O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE 

  

Član 1. 

Donosi se Odluka o pokretanju ponovljenog postupka javne 
nabavke artikala za potrebe održavanja higijene prostorijama 
Opštinske uprave Ugljevik. Oznaka predmeta nabavke 
preuzeta iz JRJN: 39800000-0. 

Nabavka roba iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem 
poziva za direktan sporazum. 
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Član 2. 

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana  1. ove Odluke 
je 6.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a 
(slovima:šesthiljadai00/100KM). 

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2019. godinu 
pod rednim brojem 1 (Javne nabavke putem direktnih 
sporazuma u skladu sa Pravilnikom). 

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana  1. ove 
Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine Ugljevik za 2019. 
godinu pod ekonomskim kodom 412300.   

   

Član 3. 

Ispostavljeni račun smatra se ugovorom, u skladu sa članom 
7.tačka a) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma 
(“Službeni bilten Opštine Ugljevik”, broj:2/15). 

 

Odsjek za javne nabavke,                        
 investicije i nadzor                 NAČELNIK OPŠTINE 

                                                  Vasilije Perić, dipl. ek. 

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

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj:02-404-40/19 

Datum: 27.03.2019. 

 

 Na osnovu  člana 59. i 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 68. i 
89. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten Opštine 
Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18.stav 1, člana 90. Zakona o 
javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 ) i člana 
2.stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 2/15), Načelnik 
Opštine Ugljevik, donosi 

O D L U K U 

O PRISTUPANjU POSTUPKU JAVNE NABAVKE ROBA 

 

Član 1. 

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne 
nabavke roba-nabavka i ugradnja autoguma za vozila 
Opštinske uprave Opštine Ugljevik. 

Oznaka predmeta nabavke preuzeta iz JRJN: 34350000-5. 

 Član 2. 

Nabavka roba iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem 
poziva za direktan sporazum. 

 

Član 3. 

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke 
je 2.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a (slovima: dvijehiljade 
00/100 KM). 

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2019. godinu 
pod rednim brojem 4 (Javne nabavke putem direktnih 
sporazuma u skladu sa Pravilnikom). 

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove 
Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine Ugljevik za 2019. 
godinu pod ekonomskim kodom 516100. 

 

Član 4. 

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke provešće Odsjek 
za javne nabavke, investicije i nadzor, u skladu sa 
postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog 
organa. 

                                                                        

Član 5. 

Zaključenje direktnog sporazuma u cilju realizacije 
predmetne javne nabavke izvršiće se u skladu sa Zakonom o 
javnim nabavkama i podzakonskim aktima. 

 

Odsjek za javne nabavke,                        
 investicije i nadzor           NAČELNIK OPŠTINE 

                                        Vasilije Perić, dipl. ek. 

 

        

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-404-41/19  

Datum, 27.03.2019.godine 

 

Na osnovu  člana 59. i 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16), člana 68. 
i 89. Statuta Opštine Ugljevik (“Službeni bilten Opštine 
Ugljevik”, broj: 7/17) i člana 18. stav 1, člana 87, člana 88. i 
89. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, 
broj: 39/14 ), Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i  

 

O  D  L  U  K  U 

O PRISTUPANjU POSTUPKU JAVNE NABAVKE 
USLUGA 

 

Član 1. 

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne 
nabavke robe-kancelarijskog materijala za potrebe Opštine 
Ugljevik. 

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

Član 2. 

Za realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke odobravaju 
se finansijska sredstva u iznosu od 20.000,00 KM, bez 
zaračunatog PDV-a.  

Oznaka predmetne nabavke preuzeta iz JRJN: 30100000-0. 

Sredstva iz prethodnog stava planirana su Planom javnih 
nabavki za 2019. godinu pod rednim brojem 1 (robe)  i u 
budžetu opštine za 2019. godinu pod ekonomskim kodom 
412300. 

Član 3. 

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke provešće 
Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor putem 
Komisije u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i 
podzakonskim aktima. 

 

Član 4. 

Zaključenje okvirnog sporazuma, ugovora ili drugog 
pravnog posla u cilju realizacije predmetne javne nabavke 
provest će se u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim zakonom 
i opštim aktima ugovornog organa. 

 

Odsjek za javne nabavke,                        
 investicije i nadzor           NAČELNIK OPŠTINE 

                                        Vasilije Perić, dipl. ek. 

 

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

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj:02-404-42/19 

Datum: 27.03.2019. 

 

Na osnovu  člana 59. i 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 68. i 
89. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine 
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Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18. stav 1. i   člana 90. Zakona o 
javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 )  i člana 
2. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 2/15), Načelnik 
Opštine Ugljevik, donosi 

O D L U K U  

 O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE 

 

Član 1. 

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 
usluga deratizacije na području opštine Ugljevik za 2019. 
godinu  kojom će se obuhvatiti prostorije Opštinske uprave. 

Oznaka predmetne nabavke preuzeta iz JRJN: 90923000-3. 

Nabavka usluga iz člana 1. ove Odluke izvršiće se putem 
poziva za direktan sporazum. 

 

Član 2. 

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana  1. ove Odluke 
je 6.000,00 KM bez  zaračunatog PDV-a (slovima: 
šesthiljadai 00/100KM). 

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2019.   
godinu pod rednim brojem 12 (JN putem  direktnih 
sporazuma u skladu sa Pravilnikom).  

 Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana  1. 
ove Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine za 2019. 
godinu pod ekonomskim kodom 412700. 

  

Član 3. 

Realizaciju nabavke iz člana 1.ove Odluke provešće Odsjek 
za javne nabavke, investicije i nadzor, u skladu sa 
postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog 
organa. 

Član 4. 

Zaključenje direktnog sporazuma u cilju realizacije 
predmetne javne nabavke izvršiće se u skladu sa Zakonom 
o javnim nabavkama I podzakonskim aktima. 

      

 Odsjek za javne nabavke,                        
 investicije i nadzor           NAČELNIK OPŠTINE 

                                        Vasilije Perić, dipl. ek. 

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

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj:02-404-43/19 

Datum: 27.03.2019. 

 

Na osnovu  člana 59. i 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 68. i 
89. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine 
Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18. stav 1. i   člana 90. Zakona o 
javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 )  i člana 
2. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 2/15), Načelnik 
Opštine Ugljevik, donosi 

O D L U K U   

O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE 

Član 1. 

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 
usluga dezinsekcije na području opštine Ugljevik za 2019. 
godinu  kojom će se obuhvatiti prostorije Opštinske uprave. 

Oznaka predmetne nabavke preuzeta iz JRJN: 9000000-7. 

Nabavka usluga iz člana 1. ove Odluke izvršiće se putem 
poziva za direktan sporazum. 

 

 

Član 2. 

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana  1. ove 
Odluke je 6.000,00 KM bez  zaračunatog PDV-a (slovima: 
šesthiljadai 00/100KM). 

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2019. 
godinu pod rednim brojem 13 (JN putem direktnih 
sporazuma u skladu sa Pravilnikom).  

 Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana  1. 
ove Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine za 2019. 
godinu pod ekonomskim kodom 412700. 

  

Član 3. 

Realizaciju nabavke iz člana 1.ove Odluke provešće Odsjek 
za javne nabavke, investicije i nadzor, u skladu sa 
postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima 
ugovornog organa. 

 

Član 4. 

Zaključenje direktnog sporazuma u cilju realizacije 
predmetne javne nabavke izvršiće se u skladu sa 
Zakonom o javnim nabavkama I podzakonskim aktima. 

       

 Odsjek za javne nabavke,                        
 investicije i nadzor               NAČELNIK OPŠTINE 

                                        Vasilije Perić, dipl. ek. 

 

NAČELNIK OPŠTINE  

Odjeljenje za prostorno uređenje i 

stambeno komunalne poslove  

Trg Draže Mihailovića  br. 1 

76330 Ugljevik  

 

Broj: 02-4-372-33/19 

Dana  26.02.2019.godine 

                                                                                 

,,Službeni bilten,, Opštine Ugljevik 

 76330 Ugljevik 

 

Molimo da na trošak stranke objavite  

O G L A S 
 

Odjeljenje za prostorno  uređenje i stambeno komunalne 
poslove Opštine Ugljevik, Trg Draže Mihailovića broj 1.  
76330 Ugljevik po osnovu rješenja 02/4-372-33/19 od 
26.02.2019. godine  izvršio je u registru zajednica  etažnih 
vlasnika stambenih zgrada, u registarskom listu broj 2/19  
upis  osnivanja zajednica  etažnih vlasnika Njegoševa  broj 5 
i poslovnog prostora Trg Draže Mihilovića br. 8 i 9 Ugljevik  
sa sljedećim podacima: 

Broj osnivača 9  djelatnosti  zajednice : održavanje 
zajedničkih dijelova zajednice, uređaja zgrade i druge 
poslove upravljanja  zgradom. U pravnom prometu zajednicu 
zastupaju ovlašteni zastupnici sa ovjerenim potpisima u 
Opštini i Banci u kojoj imaju otvoren račun. Članovi  
zajednice dužni su da finansiraju i održavaju poseban dio 
zgrade  i da dostave predsjedniku Skupštine sve tražene 
podatke.  Dušan Ostojić, Jovimir Jovanović i Slavka 
Despotović zastupaju zajednicu samostalno i bez 
ograničenja. 

 

Prilog: dokaz o plaćenim troškovima objavljivanja                            
Službeno lice organa  
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