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Na osnovu člana 12. Zakona o sistemu javnih službi (,,Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 

68/07 i 109/12), člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske,, 

broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), Uredbe o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske 

(,,Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 8/14), i člana 26. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni 

bilten Opštine Ugljevik,, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i3/14), Skupština opštine Ugljevik na 

sjednici održanoj dana 31.03.2016. godine donosi 

 

 

ODLUKU 

O OSNIVANjU JAVNE USTANOVE DJEČIJI VRTIĆ 

„DUŠKO RADOVIĆ“ UGLjEVIK 

 

 

I- NAZIV OSNIVAČA 

 

Član 1. 

 

Skupština opštine Ugljevik osniva Javnu ustanovu Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik. 

 

II- NAZIV I SJEDIŠTE USTANOVE 

 

Član 2. 

 

Naziv ustanove iz člana 1. ove Odluke je: Javna ustanova Dječiji vrtić „Duško Radović“ 

Ugljevik.  

Skraćeni naziv je JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik. 

Sjedište JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik je u Ugljeviku, adresa: Jovana Dučića broj 

5. 

  

Član 3. 

 

JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik je ustanova od posebnog društvenog interesa iz 

oblasti društvene brige o djeci- u kojoj se ostvaruje pravo na boravak, predškolsko vaspitanje i 

obrazovanje i preventivna zdravstvena zaštita u skladu sa Zakonom. 

 

Član 4. 

 

JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik ima svojstvo pravnog lica koje stiče upisom u sudski 

registar. 

 

Član 5. 

 

U pravnom prometu sa trećim licima JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik istupa za svoje 

ime i za svoj račun, samostalno bez ograničenja.  

Za obaveze stvorene u pravnom prometu sa trećim licima JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ 

Ugljevik odgovara svojom cjelokupnom imovinom. 

Za obaveze JU-e Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik u pravnom prometu, osnivač odgovara 

do visine osnivačkog uloga. 
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III- DJELATNOSTI USTANOVE 

 

Član 6. 

Osnovna djelatnost ustanove je: 

 

85.10  PREDŠKOLSKO OBRAZOVANjE 

88.91  DJELATNOST DNEVNE BRIGE O DJECI 

 

Pored djelatnosti iz prethodnog stava JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik, može bez 

upisa u registar da obavlja i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisane u registar, koje se 

uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti, u manjem obimu ili povremeno, a u cilju ostvarivanja 

funkcije za koju je osnovana. 

 

IV- NAČIN OBEZBJEĐENjA SREDSTAVA ZA RAD USTANOVE 

 

Član 7. 

 

Sredstva za poslovanje JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik obezbjeđuju se iz : 

 Budžeta osnivača ( za plate i naknade troškova zaposlenih, poreze i doprinose za lična 

primanja, troškove materijala i usluga, troškove za nabavku stalnih sredstava, investiciono i tekuće 

održavanje) 

 Djelatnosti ustanove ( od korisnika usluga) 

 Donacija  

 Drugih izvora 

Sredstva za poslovanje JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik, troše se u skladu sa 

Zakonom o budžetskom sistemu RS, Zakonom o trezoru i Odlukom o izvršenju budžeta Opštine 

Ugljevik za tekuću godinu. 

 

V- PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA U POGLEDU OBAVLjANjA DJELATNOSTI 

 

Član 8. 

 

U cilju obavljanja djelatonosti, zbog kojeg je JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik 

osnovan, Osnivač u skladu sa Zakonom: 

 Obezbjeđuje sredstva i propisne uslove za rad ustanove 

 Vrši blagovremeno imenovanje i razrješenje organa upravljanja 

 Daje saglasnost na godišnji program rada i finansijski plan ustanove 

 Razmatra i usvaja godišnji izvještaj o poslovanju kao i finansijski izvještaj 

 Daje saglasnost na Statut ustanove 

 Daje saglasnost na Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. 

 

VI- ORGANI JU DJEČIJI VRTIĆ „DUŠKO RADOVIĆ“ UGLjEVIK 

 

Član 9. 

 

Organi  JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik su Upravni odbor i Direktor. 

 

Član 10. 
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Članove Upravnog odbora imenuje i razrješava osnivač na period od četiri godine. 

 

 

 

Član 11. 

 

Rad Upravnog odbora se bliže određuje Poslovnikom o radu upravnog odbora. 

 

Član 12. 

 

Direktor rukovodi, predstavlja i zastupa JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik, i odgovoran 

je za zakonitost njegovog rada, bez ograničenja. 

Direktora imenuje i razrešava osnivač na period od četiri godine. 

 

Član 13. 

 

Nadležnost i postupak imenovanja  i razrješenja organa upravljanja, bliže će se regulisati 

Statutom  JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik. 

 

VII- ROK ZA DONOŠENjE STATUTA 

 

Član 14. 

 

JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik će donijeti Statut u skladu sa ovom Odlukom u roku 

od 60 dana od dana donošenja ove Odluke. 

 

Član 15. 

 

Do donošenje Statuta i drugih opštih akata primjenjivaće se dosadašnji Statut i akti ukoliko nisu 

u suprotnosti sa Zakonom. 

 

Član 16. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o osnivanju Dječijeg vrtića „Duško 

Radović“ Ugljevik broj 01-023-7/95 od 31.07.1995. godine. 

 

Član 17. 

 

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

Ugljevik“.  

 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA       PREDSJEDNIK SO-e 

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                               Đoko Simić, profesor s.r. 

Broj:01-023-1/16                  

Datum: 31.03.2016.godine 
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Na osnovu  člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske”, 

broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 4. stav 3. Zakona o porezu na nepokretnosti 

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 91/15) i člana 26 Statuta opštine Ugljevik 

(„Službeni bilten opštine Ugljevik”, broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Skupština opštine 

Ugljevik na  sjednici održanoj dana 31.03.2016.             d o n o s i 

 

 

O D L U K U 

O DOPUNI ODLUKE O VISINI VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA NA 

TERITORIJI OPŠTINE UGLjEVIK NA DAN 31.12.2015.GODINE. 

 

 

 

 

Član 1. 

 

 

 U Odluci o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Ugljevik na  dan 

31.12.2016.godine („Službeni bilten opštine Ugljevik“ broj 12/15) u članu 8. vrši se dopuna i  

iza  „z)  vrijednost građevinskog objekta- INDUSTRIJSKI OBJEKTI.....520,87 KM/m
2
   

dodaje: 

 

„i) vrijednost građevinskog objekta- OSTALI OBJEKTI.....................1.093,48 KM/m
2
“ 

 

 

Član 2. 

 

 

               Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od 01.01.2016. do 

31.12.2016. godine i objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

 

 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA                                                               PREDSJEDNIK SO-e 

SKUPŠTINA OPŠTINE                                                       Đoko Simić, profesor s.r. 

 Broj: 01-476- 6 /16                                                                       

Datum,  31.03.2016.godine 
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Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi „Službeni glasnik RS“, broj 101/04, 42/05, 

118/05 i 98/13) i člana 26. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 

6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 

31.03.2016. godine  d o n o s i  

 

 

 

 

O D L U K U 

O ODOBRAVANjU SJEČE SUVIH  STABALA  

 

 

Član 1. 

 

              Odobrava se sječa 12 suvih stabala topole koja se nalaze u školskom dvorištu 

područne škole u Tutnjevcu i 4 stabla hrasta koja se nalaze na mjesnom groblju u Mjesnoj 

zajednici Korenita – zaseok Tomići, a koja su vlasništvo Opštine Ugljevik. 

 

 

Član 2. 

 

Isječena drva će se koristiti kao ogrevno drvo u područnoj  školi u Tutnjevcu i u Vatrogasnoj 

jedinici Ugljevik 

Član 3. 

 

 

       Ovlašćuje se Načelnik opštine Ugljevik da sprovede postupak javnih nabavki i izabere 

najpovoljnijeg ponuđača koji će izvršiti sječu predmetnih stabala.  

 

 

                                                                      Član 4. 

 

 

              Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu 

opštine Ugljevik“. 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA                                                                   PREDSJEDNIK SO-e 

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                              Đoko Simić, profesor s.r. 

Broj: 01-370-20/16                                                                             

Datum, 31.03.2016.godine 
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 Na  osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi „Službeni glasnik RS“, broj 101/04, 

42/05, 118/05 i 98/13) i  člana 26.  Statuta  opštine Ugljevik („Službeni  glasnik  opštine 

Ugljevik“, broj: 6/05, 4/07,   4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Skupština  opštine  Ugljevik  rješavajući 

po zahtjevu Jovanović Alekse, sina Vladislava iz Zabrđa, na  sjednici  održanoj  dana  

31.03.2016.  godine,  d o n o s i 

 

 

O  D  L  U  K  U 

O  PLAĆANjU NAKNADE ZA ZAKUP GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U 

RATAMA 

 

 

 

Član 1. 

 

           Odobrava se Jovanović Aleksi, sinu Vladislava iz Zabrđa plaćanje u ratama naknade za 

zakup gradskog građevinskog zemljišta u iznosu od 14.081,70 KM za lokaciju broj 17 u 

Ugljeviku.  

           

Član 2. 

 

           Obavezuje se Jovanović Aleksa iz Zabrđa da naknadu za zakup gradskog građevinskog 

zemljišta plaća u 12 jednakih mjesečnih rata računajući od dana zaključivanja sudskog 

poravnanja. 

 

Član 3. 

 

          Oslobađa se zakupac Jovanović Aleksa plaćanja naknade na ime zakonske zatezne 

kamate na glavni dug. 

 

Član 4. 

 

            Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu 

opštine Ugljevik“.  

 

 

 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA                                                              PREDSJEDNIK SO-e 

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                         Đoko Simić, profesor s.r. 

Broj: 01-40-50/16                                                                        

Datum, 31.03.2016.godine 
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Na osnovu člana 22. stava 2. i 23. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik RS“, 

broj 124/08, 3/09, 58/09 i 95/11), člana 30. stav 1. alineje 11. Zakona o lokalnoj samoupravi 

(„Službeni glasnik RS“, broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 26. Statuta opštine Ugljevik 

(„Službeni glasnik RS“, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) Skupština opštine Ugljevik na 

sjednici održanoj dana  31.03.2016. godine  d o n o s i  

 

O D L U K U 

O STICANjU SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA 

 

Član 1. 

 

          Ovom Odlukom stiče se svojina na nepokretnostima označenim kao k.č. broj 3694/2 

zv.„Vinograd“, njiva 8 klase, površine od 6367 m2 i k.č. broj 3695/2, zv. „Vinograd, šuma 4 

klase, površine od 3951 m2, upisane u List nepokretnosti broj 1288/2  K.O. Zabrđe na ime 

Cvijić Radomira, sina Jove iz Zabrđa sa 1/1, a po z.k. stanju cijeli suvlasnički dio u 

nekretninama upisanim u z.k. ulošku broj 818. K.O. Zabrđe na ime Cvijić Radomira, sina Jove 

iz Zabrđa, zajedno sa voćnim zasadima na navedenim nekretninama.                          

          Predmetne nekretnine iz prethodnog stava stiču se radi proširenja gradskog groblja 

Ugljevik. 

Član 2. 

 

          Sticanje predmetne nepokretnosti realizovaće se Ugovorom o kupoprodaji za ukupan 

iznos od 65.000,00 KM, s tim da se jedna polovina kupoprodajne cijene plati u toku 

2016.godine a druga polovina u toku 2017.godine. 

          Ostale troškove (notarske obrade) snosi Opština Ugljevik. 

 

Član 3. 

 

         Na predmetnim nekretninama ove odluke u  List nepokretnosti broj 1288/2. K.O. Zabrđe 

izvršiće se upis pravo posjeda na gore navedenim parcelama u korist Opštine Ugljevik, a po 

z.k. stanju na cijelom suvlasničkom dijelu u z.k. ulošku broj 818. K.O. Zabrđe izvršiće se upis 

prava susvojine u korist opštine Ugljevik.  

 

Član 4. 

 

         Ovlašćuje se Načelnik opštine Ugljevik da na osnovu ove odluke zaključi Ugovor o 

kupoprodaji sa prodavcem, po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Pravobranilaštva 

Republike Srpske, Sjedište zamjenika u Bijeljini. 

 

Član 5. 

                                                                           

          Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu 

opštine Ugljevik“.  

 

 

REPUBLIKA SRPSKA                                                                PREDSJEDNIK SO-e 

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                           Đoko Simić, profesor s.r. 
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Broj:01-475-6/16                                                                              

Datum, 31.03.2016.godine 
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   Na osnovu člana 22. stava 2. i 23. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik RS“, 

broj 124/08, 3/09, 58/09 i 95/11), člana 30. stav 1. alineje 11. Zakona o lokalnoj samoupravi 

(„Službeni glasnik RS“, broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 26. Statuta opštine Ugljevik 

(„Službeni glasnik RS“, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) Skupština opštine Ugljevik na 

sjednici održanoj dana 31.03.2016.             godine  d o n o s i  

 

O D L U K U 

O STICANjU SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA 

 

                                                               Član 1. 

 

          Ovom Odlukom stiče se svojina na nepokretnostima označenim kao k.č. broj 360 

zv.„Brdo“, voćnjak 2. klase, površine od 2970 m2 upisana u Posjedovni list broj 275.  K.O. 

Mezgraja na ime Petrović Zdravke, kćeri Radivoja iz Mezgraje sa 1/1, a po z.k. stanju 

suvlasnički dio od 2/288 u nekretninama upisanim u z.k. ulošku broj 87. K.O. Mezgraja na ime 

Petrović Zdravke, kćeri Radivoja iz Mezgraje.                          

          Predmetne nekretnine iz prethodnog stava stiču se radi osnivanja groblja u Mezgraji-

Kose. 

                                                                Član 2.  

 

          Sticanje predmetne nepokretnosti realizovaće se Ugovorom o kupoprodaji za ukupan 

iznos od 8.000,00 KM. 

          Ostale troškove (notarske obrade) snosi Opština Ugljevik. 

 

                                                                Član 3.  

 

         Na predmetnim nekretninama ove odluke u  Posjedovni list broj 275. K.O. Mezgraja 

izvršiće se upis pravo posjeda na gore navedenoj parceli u korist Opštine Ugljevik, a po z.k. 

stanju na suvlasničkom dijelu od 2/288 u z.k. ulošku broj 87. K.O. Mezgraja izvršiće se upis 

prava susvojine u korist opštine Ugljevik.  

 

                                                                Član 4. 

 

         Ovlašćuje se Načelnik opštine Ugljevik da na osnovu ove odluke zaključi Ugovor o 

kupoprodaji sa prodavcem, po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Pravobranilaštva 

Republike Srpske, Sjedište zamjenika u Bijeljini. 

 

                                                                Član 5.  

                                                                     

          Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu 

opštine Ugljevik“.  

 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA                                                                    PREDSJEDNIK SO-e 

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                               Đoko Simić, profesor s.r. 

Broj:01-477-1/16                                                                                     

Datum, 31.03.2016.godine 
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Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj  

101/04,42/05, 118/05 i 98/13),  člana 5. Zakona o finansiranju političkih stranaka iz budžeta 

republike, grada i opštine („Službeni glasnik RS“, broj:65/08), i člana 26.Statuta opštine 

Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“ broj 6/05,4/07,4/08,5/09, 4/12 i 3/14), a u skladu 

sa Odlukom o usvajanju plana budžeta opštine Ugljevik za 2016.godinu, Skupština opštine 

Ugljevik na sjednici održanoj dana 31.03.2016.godine,  d o n o s i  

 

 

PROGRAM O IZMJENI PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA 

NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA ZA 2016.GODINU 

 

Član1. 

 

U Programu raspodjele sredstava neprofitnim organizacijama za 2016.godinu („Službeni bilten 

opštine Ugljevik“, broj 12/15) mijenja se: 

-član 2. I i glasi: 

 

„I- Sredstava namjenjena za sport u 2016.godine…………………….………304.000,00 KM 

 

     Sredstva za sport po Javnom pozivu………………………….……….…..269.000,00 KM 

     Sredstva za školski sport………………………………………….…....…….5.000,00 KM 

     Sredstva rezerve u sportu………………………………………….... .…….30.000,00 KM“ 

 

-član 2. VI i glasi: 

 

„VI- Sredstva za finansiranje političkih stranaka za 2016.godinu.....................76.000,00 KM 

 

1. Savez nezavisnih socijaldemokrata……………………………................……23.319,20 KM 

2. Srpska demokratska stranka…………………………………......…………….20.675,80 KM 

3. Za Ugljevik SRS RS-DP Dragan Čavić………………….....…………………10.101,90 KM 

4. Srpska radikalna stranka DR Vojislav Šešelj…………….............……………..7.458,40 KM 

5. Stranka demokratske akcije………………………………......…………………4.814,90 KM 

6. Socijalistička partija RS…………………………………............…....………... 4.814,90  KM 

7. Srpska napredna stranka RS……………………………….......…………...…...4.814,90 KM“ 

 

Član 2. 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        PREDSJEDNIK SO-e 

Broj: 01-40-582/16         Đoko Simić, profesor s.r.      

Datum: 31.03.2016.godine                       
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Na osnovu člana 26. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 6/05, 

4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14 ), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj, 31.03.2016. 

godine, donosi  

 

P R O G R A M  

PROLjETNE SJETVE ZA 2016. GODINU 

 

 

Elementi Programa proljetne sjetve u 2016. godini, urađeni, su na bazi raspoloživih površina 

oraničnog zemljišta u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje. Na području Opštine 

Ugljevik ukupne oranične površine iznose 7295 ha. Bilans sjetvenih površina za 2015/2016. 

godinu može se sagledati iz sledećeg pregleda. 

1. zasijano u jesen 2015. godine 1800 ha. 

2. plan proljetne sjetve u 2015. godini 4537 ha.  

3. krmno bilje stari uzgoj 958 ha. 

 

 I – PROGRAM PROLjETNE SJETVE 

 Osnovnu kulturu u proljetnoj sjetvi čini kukuruz. U strukturi proljetne sjetve 2016. godini, 

sjetva kukuruza planira se na površini od 3895 ha na individualnom sektoru. Sjetva povrća ima 

veoma značajno mjesto u ukupnoj strukturi proljetne sjetve u 2016. 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                                           3895                              -                                          3895  

___________________________________________________________________________ 

5.Soja                                                       -                                 -                                           - 

___________________________________________________________________________ 

6.Suncokret                                            -                                 -                                           -    

___________________________________________________________________________ 

7.Duvan                                                    -                                 -                                           -  

___________________________________________________________________________ 

8.Šećerna repa                                      -                                  -                                           -     

___________________________________________________________________________ 

9.Krompir                                           312                                -                                           312 

___________________________________________________________________________ 

10.Ostalo povrće                                300                                -                                           300                                                               

___________________________________________________________________________ 

11.Krmno bilje                                      30                                -                                            30                                                                           

___________________________________________________________________________ 
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EFEKTIVNA SJETVA UKUPNO: 4537                               -                                         4537 

___________________________________________________________________________ 

 

 

III- Osnovni uslov za izvršenje programa proljetne sjetve u 2016. godini je uspješno obavljena 

proljetna sjetva za ostvarivanje poljoprivredne proizvodnje 2016. godine. U tom cilju potrebno 

je sortno sjeme, mineralna đubriva, sredstva za zaštitu bilja, poljoprivredna mehanizacija, 

rezervni dijelovi gorivo, vremenski uslovi i dr.  

 

1. S j e m e 

 Za potrebe proljetne sjetve 2016. godine potrebne su količine sortnog sjemena iz domaće 

proizvodnje i to: 

___________________________________________________________________________ 

Red.       K u l t u r a          Površnia                potrebna količ.        Ukupna sjemena      br.                                               

ha                               kg/ha                           -tona- 

___________________________________________________________________________    

1.         K u k u r u z                   3895                              15                                 58 

2.         K r o m p i r                   312                           2300                               717       

___________________________________________________________________________  

 

2. Mineralna đubriva 

 Za izvršenje Programa proljetne sjetve 2016. godine, potrebno je oko 1134 tone mineralnih 

đubriva ili 250 kg. po jednom hektaru sjetvene površine. S obzirom na visoku cijenu đubriva i 

sjemenskog kukuruza, velike je vjerovatnoće da se predviđene količine neće utrošiti. Po 

Informaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R.S. za proljetnu sjetvu 2016. 

god. regresiraće D-2 po umanjenoj cijeni od 0,60 KM/ litar od stvarne cijene registrovanim 

poljoprivrednim proizvođačima. 

 

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 inskticide, 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 544,440 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                   PREDSJEDNIK SO-e  

Broj:01- 330-20 /16                      Đoko Simić, profesor s.r. 

Datum,  31.03.2016. godine 
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Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik Republike Srpske“, broj 

101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 26. Statuta Opštine Ugljevik („Sl.bilten Opštine 

Ugljevik“, br. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Skupština opštine Ugljevik, na sjednici 

održanoj dana 31.03. 2016. godine, donosi  

 

 

 

R J E Š E Nj E 

 

 

              Ne prihvata se ponuda SALIHOVIĆ AMIR, sin Mehmeda iz Tuzle, za kupovinu  

parcele označene kao k.č.br. 639. dvorište, površine od 405 m2, i u istoj parceli  stambena  

zgrada površine od 63 m2, upisana u LN. 415/0. K.O. Ugljevik, a po zk.stanju ista je upisana u 

zk.ul.br. 331. K.O. Ugljevik,  po cijeni od 60.000 KM, (Slovima: šezdesethiljadakonvertibilnih 

maraka). 

 

 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

 

              Salihović  Amir, sin Mehmeda iz Tuzle,  ponudio  je   SO-e Ugljevik  kupovinu  

parcele sa izgrađenom stambenom zgradom, po cijeni iz dispozitiva ovog rješenja. 

               

              U postupku je utvrđeno da budžetom Opštine Ugljevik nisu predviđena sredstva za 

kupovinu građevinskih parcela i iz tih razloga SO-e Ugljevik nije zainteresovana za kupovinu 

građevinske parcele vlasništvo podnosioca zahtjeva,, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog 

rješenja.    

            

               Ovo rješenje nema karakter upravnog akta i protiv njega se ne može izjaviti žalba, niti 

pokrenuti upravni spor. 

 

 

 

 

 

 

 

R E P U B L I K A   S R P S K A                                                PREDSJEDNIK SO-e 

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                          Đoko Simić, profesor s.r.                              

Broj: 01-475-15/16 

Datum,31.03. 2016.godine 
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AKTI NAČELNIKA OPŠTINE 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-330-15/16 

Datum: 28.03.2016. godine 

 

             Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“, broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 52. i 60. Statuta opštine Ugljevik 

(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) načelnik opštine 

Ugljevik d o n o s i: 

 

PRAVILNIK   

 
O UTVRĐIVANjU USLOVA,  KRITERIJA I POSTUPAKA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA 

DODJELU PLASTENIKA U PROJEKTU „EKONOMSKO OSNAŽIVANjE POVRATNIKA I 

MLADIH NEZAPOSLENIH OSOBA KROZ PROIZVODNjU POVRĆA U PLASTENICIMA“ - 

OPŠTINE UGLjEVIK 2016 

 

 

I  OSNOVNE ODREDBE 

Član 1. 

 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, kriteriji i postupak za ostvarivanje prava na dodjelu  plastenika u 

projektu „Ekonomsko osnaživanje povratnika i mladih nezaposlenih osoba kroz proizvodnju povrća u 

plastenicima „ – Opštine  Ugljevik 2016. (u daljem tekstu: Projekat). 

 

Član 2. 

 

Pravo  na učešće u Projektu imaju povratnici i mlade nezaposlene osobe sa područja Opštine Ugljevik 

koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište ustupljeno na korištenje u neposrednoj 

blizini stambenog objekta u kojem stanuju.  

 

 

II PRAVA UČEŠĆA I USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA  

 

Član 3. 

 

Podnosioci zahtjeva  treba da ispunjavaju  slijedeće uslove: 

 

1. Da pripada povratničkoj populaciji  

2. Da je nezaposlena osoba, 

3. Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta 

pogodnog za plasteničku proizvodnju a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta 

u kojem stanuje, 

4. Da  ima mogućnost navodnjavanja plastenika, 

5. Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (490,00 KM), 

6. Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana. 
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Član 4. 

 

Nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta je Komisija za dodjelu plastenika koju imenuje 

načelnik opštine Ugljevik. 

 

 

III  KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA 

 

Član 5. 

 

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva: 

 

a) pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja  

(utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta) 1-3 boda, 

 

 

- slabi uslovi  1 bod,    

- dobri uslovi  2 boda, 

- jako dobri uslovi 3 boda. 

 

Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za 

plasteničku proizvodnju (npr. veliki nagib, veličina parcele i sl.) ili nemaju mogućnosti navodnjavanja 

neće se bodovati, te se njihove prijave neće  uzeti u razmatranje.   

                                 

b) dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija: 

 

 podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje) – od 1-4 boda,        

                                                

- od 0-3 god.   1  boda, 

- od 3-6 god.   2  boda, 

- od 6-10 god.   3  boda, 

- više od 10 god.  4  boda, 

 

- za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice koji se nalazi na Evidenciji nezaposlenih 

osoba Biroa za zapošljavanje - 1  bod,                     

 

- za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se ne nalaze na Evidenciji 

nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje, djeca, učenici i sl.) -1 bod,                                            

 

 ako je podnosilac zahtjeva povratnik – 5 bodova   
 

 mlade osobe životne starosti do 35 godina – 5 bodova, 

 

 ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj – 2 boda, 

 

 socijalni aspekt (stanje na terenu, imovno stanje, opšti dojam i sl.) - od 0-4 bodova. 

 

 registracija poljoprivredne djelatnosti – 2 boda 

 

                              

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati  kandidati koji imaju status 

povratnika i mlade osobe.  

  

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA 

 

1. zahtjev za sufinansiranje projekata u poljoprivredi, 
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2. uvjerenje o prebivalištu podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija  

3.         ovjerena kopija lične karte  

4. ovjerena kućna lista, 

5. dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje ili potvrda da osoba nije 

poreski obveznik 

6. dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošljavanje 

7.  Potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva 

8. Potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva 

9. vlasništvo ili posjed nad parcelom  (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista), 

10. ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom ( 

490,00 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke   proizvodnje u 

trajanju od dva dana, 

11. dokaz da je podnosilac zahtjeva povatnik 

12. dokaz da je samohrani roditelj (ovjerena kućna lista), 

13. kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava izdata od strane APIF-a prema 

mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2016.godini (nije obavezujuće). 

                                                              

V  IZBOR KANDIDATA 

 

Član 6. 

 

Opština Ugljevik objavljuje Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika. 

Rok za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika je osam radnih dana od dana objavljivanja na oglasnoj 

tabli opštine Ugljevik.  

 

Javni poziv sadrži uslove i kriterije koje kandidat mora ispunjavati, potrebnu dokumentaciju i rok za 

podnošenje zahtjeva.   

 

Izbor kandidata za dodjelu plastenika vrši se na osnovu pristiglih prijava na Javni poziv. 

 

Član 7. 

 

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja 

u saradnji sa humanitarnim organizacijama i Ministarstvom čine: predstavnik Federalnog ministarstva 

raseljenih osoba i izbjeglica, predstavnik organizacije Muslim Aid i predstavnik Opštine.  

Komisiju iz prethodnog stava imenuje Načelnik opštine Ugljevik. 

 

 

Zadatak Komisije je :  

• pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, 

obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih 

kriterija za bodovanje te istu dostavlja Načelniku opštine.  

 

Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Načelnik opštine.  

 

Rang lista odabranih kandidata se objavljuje na oglasnoj tabli Opštine i službenoj web stranici Opštine 

Ugljevik. 

Član 8. 

 

Izabrani kandidati potpisuju dvopartitni Ugovor o dodjeli plastenika, kojim će biti regulisana sva dalja 

međusobna prava i obaveze. 

 

Član 9. 

 

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.                                                                      
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                                    NAČELNIK OPŠTINE                                           

                                                                                Vasilije Perić, dipl.ek.  s.r. 

                                                                                              

 

 

 

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 

101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) 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 Ugljevik  d o n o s i 

PLAN PROMOCIJE PRIVREDNIH POTENCIJALA I POGODNOSTI OPŠTINE 
UGLjEVIK 

I - UVOD 

Polazeći od 

- Strategije razvoja Opštine Ugljevik, 

- opredjeljenja Opštine Ugljevik da unaprijedi preduslove za privlačenje investicija i 

ubrzanje lokalnog ekonomskog razvoja, kao preduslova za povećanje zaposlenosti, 

većih priliva sredstava u opštinski budžet i unapređenje kvaliteta života stanovnika 

Opštine Ugljevik u cjelini, 

imajući u vidu 
- savremene uslove velike ponude investicionih lokacija i nedovoljno slobodnih 

investicionih sredstava i 
- nepovoljan imidž koji prostor cijelog Zapadnog Balkana, a pogotovo Bosna i 

Hercegovina (BiH), ima kao postkonfliktno i još uvijek nedovoljno stabilno područje, 

prepoznajući značaj marketinga i odnosa sa javnošću kao važnih disciplina za privlačenje 

investicija u Opštinu Ugljevik i cijeneći da je planski pristup jedino djelotvoran u aktivnostima 

od strateškog značaja, Opštinska uprava je pristupila izradi Plana promocije privrednih 

potencijala i pogodnosti za ulaganje u Opštinu Ugljevik (u daljem tekstu: Plan). 

II - RAZUMIJEVANjE KOMUNIKACIJSKIH  POTREBA I KOMUNIKACIJSKI IZAZOVI 

1. KOMUNIKACIJSKE  POTREBE 

Na osnovu kontakata sa privrednicima, razmjene iskustava i praćenja pozitivnih praksi u 

razvijenim zemljama i obrazovnih programa, uočene su sledeće komunikacijske potrebe: 

 

- uvođenje sistema „jednog šaltera" za  davanje svih usluga i informacija prije, tokom i 

posle investiranja sa službenikom koji je zadužen za investitore, pored 

podrazumijevajućih osobina koje se traže od službenika Opštinske uprave, ima 

odgovarajuća znanja iz ove oblasti, prezentacijske sposobnosti i poznavanje najmanje 

engleskog jezika. 

- razvoj investcijskog vodiča, letaka, brošurai drugih materijala sa najvažnijim 

informacijama o uslovima za započinjanje poslovanja kao i pogodnostima ulaganja na 

srpskom, engleskom i drugim svjetskim jezicima, 
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- zagovaranje kod institucija na nivou Republike Srpske i BiH za bolju promociju 

privrednih potencijala i pogodnosti Opštine Ugljevik, 

- redizajn postojećih i kreiranje novih promotivnih materijala Opštine, uključujući i 

izradu loga, ključnih poruka, video materijala, prilagodne vebstrane u skladu sa 

savremenim trendovima i potrebama promocije privrednih potencijala i pogodnosti 

ulaganja. 

 

2. KOMUNIKACIJSKI  IZAZOVI 

Kao komunikacijski izazovi nameću se: 

- Loša medijska slika javnog mnjenja u Republici Srpskoj i BiH, u međunarodnom 

javnom mnjenju o Zapadnom Balkanu  o BiH kao nedovoljno stabilnom 

postkonfliktnom području,  

- Dvogodišnji izborni ciklusi i uticaj eventualne promjene vlasti na ekonomsku politiku, 

- Nedovoljna svijest kod lokalne uprave o potrebi mijenjanja imidža Opštine i 

usklađivanja sa savremenim korporativnim standardima, 

- Nedovoljno izgrađen imidž Opštine Ugljevik kao lokacije pogodne za investiranje u 

zemlji, zemljama okruženja, i drugim zemljama, 

- Nedovoljan nivo znanja i vještina u oblasti komunikacije kod lokalne uprave, 

- Nedovoljna koordinacija organizacionih jedinica Opštinske uprave u oblasti odnosa sa 

javnošću, 

- Nedovoljna svijest o važnosti savremenog dizajna za ostavljanje pozitivnog prvog 

utiska i neprepoznavanje potrebe za ulaganjem sredstava u redizajn Opštinskih 

promotivnih materijala, 

- Nedovoljna sredstva za kvalitetnu promociju privrednih potencijala i pogodnosti, 

- Nedovoljno poznavanje stranih jezika u ustanovama i organizacijama koje predstavljaju 

važne stanice prilikom dolaska i poslovanja stranih investitora u Opštini Ugljeviku. 

III- CILj PLANA 

Glavni cilj primjene ovog Plana je promocija investicionih potencijala i pogodnosti ulaganja 

kako bi se privukli novi investitori i stimulisala dodatna ulaganja od strane postojećin 

investitora u Opštinu Ugljevik. 

 
IV- KOMUNIKACIJSKI CILjEVI 

Komunikacijski ciljevi ovog plana su informisanje i uvjeravanje što većeg broja pripadnika 

ciljnih grupa o pogodnostima investiranja u opštinu Ugljevik i podsticanje da investiraju u 

Ugljevik, odnosno, da potencijalnim investitorima prenesu informacije o opštini Ugljevik kao 

sredini sa pogodnostima za ulaganje, kao i mijenjanje svijesti i poslovnih navika stanovnika 

opštine Ugljevik u pravcu usklađivanja sa standardima koji važe u razvijenim zemljama. 

Kvalitativni ciljevi: 

 

- Unapređenje imidža Opštine Ugljevik kao lokacije poželjne za investiranje, 
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      -  predstavljanje privrednih potencijala i pogodnosti u Opštini Ugljevik 

             potencijalnim   Investitorima 

- Pružanje podrške investitorima u svim fazama poslovanja: prije same odluke o 

investiranju, tokom započinjanja poslovanja i nakon toga, 

- Podsticanje zajedničkog angažovanja lokalnog privrednog sektora, lokalne uprave,  

stanovništva i stanovništva u dijaspori u cilju promovisanja potencijala za ulaganje u 

opštini Ugljevik.  

 

 

Kvantitativni ciljevi za narednih 12 mjeseci: 

 

- Objava minimalno 100 članaka u dnevnim novinama i specijaliziranim magazinima u 

zemlji, inostranstvu, i zemljama u kojima je stanovništvo u dijaspori. 

- Minimalno 30 TV i radio intervjua za domaće, regionalne i međunarodne medije.  

- Povećati posjećenost vebstrani Opštine za 30% 

- Povećan broj investcija u Opštini. 
 

V- CILjNE GRUPE 

1. PRIMARNA CILjNA GRUPA 

1.1. Investitori - strani , domaći i stanovništvo u dijaspori 

Među njima, fokus treba da bude na: 

a) srednjim i velikim kompanijama koje imaju potrebu za širenjem proizvodnje, a nalaze se u 

BiH, susjednim i drugim zemljama, 

b) multinacionalnim kompanijama koje su već pozicionirane u susjednim državama, 

v) kompanijama koje već uspešno sarađuju sa preduzećima u Republici Srpskoj i BiH, 

g) kompanijama koje bi preuzimanjem ili nekim drugim oblikom strateškog povezivanja 

omogućila preduzećima u ovom regionu da održe nivo poslovanja i da se dodatno razviju, 

d) stanovništvo Ugljevika u dijaspori koje je voljno da pokrene preduzeća u Ugljeviku.  

 
1.1.1. Karakteristike 

Investitori donose odluke o investiranju na osnovu proračuna povrata na rizik, uzimajući u 

obzir ekonomski i politički rizik u zemlji kao i druge rizike. Predstavnici ove ciljne grupe 

imaju izražene pregovaračke veštine. Profitno su orijentisani. Poseduju izraženu preduzetničku 

inicijativu.  

 

Prilikom donošenja odluke o investiranju, investitori uzimaju u obzir četiri vrste tražnje: 

- tražnju za proizvodnim resursima, 

- tražnju za tržištem, 

- tražnju za smanjenjem troškova i 

- tražnju za klijentima. 
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Kako na većinu ovih faktora Opština ne može direktno uticati, onda je jako bitno posvetiti 

pažnju faktoru koji je takođe jako bitan za investitore, a na koji se može direktno djelovati - 

poslovnoj klimi i uslovima za investiranje na teritoriji Opštine. 

Na osnovu ovih zajedničkih, potrebno je izdvojiti sljedeće specifične karakteristike investitora 

kao primarne ciljne grupe: 

a) upoređuju investicionu mogućnost na jednoj lokaciji sa sličnim uslovima ili projektima 

koji su im dostupni, tako da su ključni faktori za njih konkurentnost lokacije u kojoj mogu 

poslovati sa što manje nesigurnosti;  

b) očekuju da će uslovi na osnovu kojih će se i odlučiti na investiranje, ostati nepromijenjeni i 

da će biti poštovani. Praksa u kojoj se u sredini koja želi da privuče investicije arbitrarno i 

često mijenjaju,  što može odvratiti potencijalnog investitora i dovesti do povlačenja; 

v) značajna odluka za investicionu odluku je smanjenje troškova neophodnih za početak, 

odnosno prestanak rada kompanije; 

g) očekuju obezbijeđene usluge u postinvesticionom periodu; 

d) posjeduju izraženu mobilnost u poslovanju; 

đ) motivisani su niskim troškovima radne snage (posebno obrazovane); 

e) imaju dugoročniji investicioni plan; 

ž) donose odluke o investiranju uzimajući u obzir ekonomski i politički rizik, perspektivu za 

rast, likvidnost i ostalo.  

 

 1.2.Diplomate, predstavnici međunarodnih organizacija 

 

- domaće i međunarodne ustanove i organizacije (diplomatske misije, državne agencije 

za međunarodnu pomoć i razvoj, međuvladine i međudržavne organizacije - EU, 

OEBS, Svjetska banka, EBRD, EIB i  dr.) 

- fondacije, predstavnici pojedinih razvojnih programa (npr. IPA, SIDA, UNDP, USAID, 

Fond otvoreno društvo, USAID/Sida GOLD, Svjetska banka, IFC, ORIO i dr.) 

- diplomatska predstavništva BiH u inostranstvu, 

- predstavništva Republike Srpske u inostranstvu. 

 

1.3. Mediji 

 

- predstavnici medija u zemlji – novinske agencije, urednici i novinari dnevnih, 

sedmičnih, mjesečninh novina, TV, radio, specijalizirani časopisi i magazini,  

- predstavnici medija u regionu - novinske agencije, urednici i novinari dnevnih, 

sedmičnih, mjesečninh novina, TB, radio, specijalizirani časopisi i magazini 

-  međunarodni mediji (FT, Ekonomist, i dr.) 

 

2. SEKUNDARNE CILjNE GRUPE 

 

Sekundarne ciljne grupe su predstavnici lokalne privrede, građani Ugljevika, predstavnici 

vlasti na nivou Republike Srpske i BiH, kao i predstavnici lokalne samouprave. 

Prilikom primjene Plana treba obratiti pažnju na karakteristike ovih ciljnih grupa i uskladiti 

aktivnosti sa njima. 
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VI - KLjUČNE PORUKE 

U procesu izgradnje imidža neophodno je prvo identifikovati percepciju potencijalnih 

investitora i na osnovu toga kreirati glavne promotivne poruke moraju uzimati u obzir 

specifične, konkurentske prednosti Ugljevika, te na osnovu toga, primjeren način promocije. 

Poruke su javno saopšteni ciljevi koji se žele ostvariti na dugoročnom planu i trebalo bi da 

predstavljaju ono što opština radi u okviru projekta i ono što Opština želi da zainteresovane 

strane misle o njenom radu. 

Ove poruke kasnije treba usaglasiti sa aktivnostima na primjeni Plana koje bi trebalo da 

dovedu do direktnog ili indirektnog pridobijanja investitora. Imajući sve ovo u vidu, kao i 

ranije iznijete ciljne grupe kojima se obraćamo kroz implementaciju ovog Plana, kreiranje 

poruka se treba obaviti na nekoliko nivoa. 

Prvi nivo u postavljanju odgovarajućih poruka predstavlja adekvatno predstavljanje Ugljevika 

kao potencijalno atraktivnog investicionog lokaliteta. 

Drugi nivo predstavlja isticanje jasnih i nedvosmislenih koristi i olakšica za buduće 

investitore. 

Treći nivo bi trebalo da bude okrenut ka kreiranju i predstavljanju vrijednosti koje nemaju 

direktne veze sa poslovanjem, ali koji u značajnoj mjeri podržava pristup pozitivnog 

doživljaja opštine Ugljevik, kao što su da je Ugljevik dobro i bezbjedno mjesto za život, sa 

dobrim obrazovnim  i  zdravstvenim sistemom. 

Najvažnije poruke koje  Opština Ugljevik može poslati na polju privlačenja investicija: 

 Povoljan geografski položaj 

 Pogodan i lak pristup preko puteva, riječnih luka, željeznicom i vazduhom 

 Kvalifikovana i stručna radna snaga 

 Lokacije spremne za investiranje u industrijskoj zoni  

 Konkurentne poreske stope i podsticaji prilagođeni pojedinačnom investitoru 

 Lokalna samouprava-podržava investicije u svim fazama i posvećena stalnom 

poboljšanju poslovnog okruženja 

 Prirodni resursi – ugalj, krečnjak, energija, obradivo poljoprivredno zemljište  

 Odlični klimatski uslovi za poljoprivredu, posebno za voćarstvo  

 Tradicija i istorija u poljoprivredi, posebno voćarstvo i stočarstvo,  

 Tradicija u energetskom i rudarskom sektoru  

 Troškovi energije i komunalnih usluga među najnižim u Evropi  

 Dobro i bezbjedno mjesto za život 

 

Opština Ugljevik je u pogledu razvijanja uslova  privlačenja investicija već preduzela 

sljedeće korake: 

 Usvojena Strategija razvoja Opštine Ugljevik do 2019. godine 
 Opštinska uprava pokrenula intenzivno aktivnosti u vezi sa stvaranjem povoljnog 

poslovnog okruženja (pristupila procesu dobijanja BFC) 

 Izrađene brojne studije o korištenju prirodnih i drugih resursa (npr. Studija izvodljivosti 

za izgradnju cementare, Studija izvodljivosti za proizvodnju gipsa) 
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Poruke treba unijeti u svaki nastup i dokument koji će se kasnije proizvoditi za obraćanje 

ciljnim grupama: 

- saopštenja za medije, 

- konferencije za medije 

- intervjue, 

- uspješne priče, 

- brošure, 

- letak, 

- vebstrana, 

- video materijal, 

- socijalne mreže, 

- sajmovi, 

- sastanci, sjednice (Privredni savjet, sjednice Skupštine Opštine, sastanci sa 

predstavnicima medija i dr.), 

- elektronske poruke 

- pozivnice, 

- zahvalnice/čestitke, 

- korespondenciju itd. 

Ipak, treba naglasiti da ne treba uvijek koristiti sve poruke u istom trenutku, ukoliko to nije 

odgovarajuće. Određene poruke se mogu koristiti samo za određene ciljne grupe.  

VII - SREDSTVA I ALATI KOMUNIKACIJE, KOMUNIKACIONI KANALI 

 

Potrebno je obratiti pažnju da je poruke moguće prenositi na verbalni i na neverbalni način, 

kao i unaprijediti dizajn svih alata kojim se prenose poruke. Poželjno je da dizajn bude 

jednoobrazan ili sličan, kako bi  identitet Opštine bio prepoznatljiv na svim štampanim, 

virtuelnim i sličnim alatima i materijalima namijenjenim promociji. 

 

KONKRETNE AKTIVNOSTI PREMA CILjANIM GRUPAMA 

Na osnovu poruka koje treba plasirati i ciljnih grupa kojima su namijenjena sredstva i alati 

komunikacije, odnosno, komunikacioni kanali će biti: 

 

1. CILjNA GRUPA – INVESTITORI 
 

1.1. Uspostavljanje baze podataka i inicijalnog kontakta 

Ova aktivnost podrazumeva kreiranje baze podataka potencijalnih i postojećih investitora i             

ostvarivanje inicijalne komunikacije (telefonska i elektronska korespondencija uz mogućnost 

zakazivanja direktnih sastanaka) sa potencijalnim investitorima i njihovo podsticanje za 

ulaganja u Opštinu Ugljevik. 

Kao sredstva komunikacije, u ovoj fazi će se koristiti elektronska pisma i direktni telefonski 

pozivi, putem kojih će identifikovani investitori biti obaviješteni o namjerama i planovima u 

vezi sa mogućnostima investiranja u Opštinu Ugljevik. Pisma će biti slana elektonskim putem 

na osnovu postojećih i dostupnih baza sa kontaktima privrednika lista i specijalizovanih grupa 

privrednika. Sljedeći korak će, u skladu sa mogućnostima, biti kontaktiranje potencijalnih 

investitora telefonom, kako bi se pokušalo zakazivanje budućih sastanaka. 

Na ovaj način bi se, pored inicijalnog kontakta, provjerio i stepen zainteresovanosti investitora 

za potencijalna ulaganja u Opštinu Ugljevik. Nakon toga uslijedili bi sastanci, koji bi bili 
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prilika za detaljnije upoznavanje investitora sa prednostima i pogodnostima koje pruža Opština 

Ugljevik za investiranje. 

1.2. Razvoj grafičkih elemenata za potrebe izgradnje vizuelnog identiteta 

Cilj ove aktivnosti je uspostavljanje vizuelne prepoznatljivosti investicionog brenda. Na 

osnovu postojećih grafičkih elemenata neophodno je odraditi redizajn i/ili izraditi cjelovitu 

knjigu standarda, kako bi se postigla jedinstvena prepoznatljivost. Pored grba Opštine koji je 

već prepoznatljiv, ali ipak nije u potpunosti pogodan za dinamičan dizajn promo-materijala 

kakav je potreban za dobar vizuelni identitet, potrebno je izraditi logo modernog i 

jednostavnog dizajna koji će predstavljati jedan ili nekoliko nezvaničnih motiva po kojima je 

Ugljevik najpoznatiji (npr., ugalj, šljive, planina Majevica, rijeka Janja, Filip Višnjić, pečenje 

rakije). Logo može sadržati i neki od elemenata sa grba Opštine, ali pojednostavljenog izgleda, 

što može biti vizuelna veza sa grbom i tako doprinijeti održanju jednoobraznosti promotivnih 

materijala. 

Nakon izrade loga, pored već postojećih kriterijuma za upotrebu grba, potrebno je detaljno 

regulisati kriterijume na osnovu kojih će  na promotivnim materijalima biti korišćen logo, čime 

će simboli Opštine na odgovarajući način, u vizuelnom smislu, prenijeti poruke ka ciljnim 

grupama. 

Takođe, potrebno je učiniti atraktivnijim izgled memoranduma koji koristi Načelnik za 

korespondenciju (u kojem će ostati grb Opštine, ali kojem se može pridodati i logo), kao i 

propisati izgled dokumenata koja izdaju organizacione jedinice, na kojima treba da bude 

srednji grb ili logo Opštine. 

1.3 Izrada elektronskog vodiča za investitore 

Ova aktivnost predstavlja izradu interaktivne baze podataka koja bi potencijalnim 

investitorima omogućila jednostavnu pretragu podataka i koja bi na jednom mestu generisala 

sve neophodne informacije, propise, dozvole i slično. Pored toga što bi prvenstveno bio 

namenjen investitorima, ovaj softver bi omogućio i lokalnoj samoupravi bržu pretragu i 

nadgledanje investicionih podataka i informacija. Na ovaj način, dodatno bi se ubrzao i 

pojednostavio proces donošenja investicionih odluka.1.4 Izrada video-prezentacije i video-

spota 

Za potrebe prezentacije investicionog potencijala Opštine, treba izraditi promotivnu video-

prezentaciju (u trajanju od oko 10 minuta). 

Po svojoj strukturi, prezentacija će sadržati informacije o Opštini i njenim investicionim 

potencijalima, prednosti ulaganja na teritoriji Opštine, kao i dio u kojem će biti predstavljena 

Opština kao sredina poželjna za život i rad. Pored predstavnika potencijalnih investitora, 

prezentacija će biti namijenjena i drugim opštinama, privrednim komorama i medijima. 

Materijal iz video prezentacije treba iskoristiti za izradu video-spota u trajanju od 1- 2 minuta. 

U skladu sa mogućnostima, video-prezentaciju i spot treba emitovati na televizijama, a 

obavezno ih postaviti na zvanične stranice Opštine i promovisati na drugim sajtovima i 

društvenim mrežama na internetu. Takođe, ovaj video-materijal u elektronskoj verziji u svakoj 

odgovarajućoj prilici treba dijeliti predstavnicima ciljnih grupa ovog Plana i prikazivati 

prilikom posjeta privrednih i ostalih delegacija opštini Ugljevik. . 

1.5. Izrada nove internet prezentacije posvećene promociji privrednih potencijala i pogodnosti 

Opštine Ugljevik 
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Internet prezentacija koja se bude kreirala ili modifikovala, sadržaće sve informacije 

neophodne za potencijalne ulagače: 

- analizu stanja i situacije na terenu 

- korisne informacije o načinu pribavljanja potrebne dokumentacije za ulaganje i 

pokretanje  poslovanja 

- spisak trenutnih investicija 

- specifične informacije o pojedinim sektorima, djelatnostima i aktivnostima, taksama, 

podsticajima 

- primjere i rezultate trenutno realizovanih investicija, preporuke, korisne linkove, 

aktuelnosti, sekciju i slično. 

 

Internet prezentacija će biti najmanje dvojezična (srpski i engleski), s dugoročnim ciljem da 

bude prevedena i na jezike govornih područja sa kojih se očekuje dolazak potencijalnih 

investitora. 

Pored ovoga, cilj je da internet prezentacija: 

-  bude jasna, jednostavna i laka za korišćenje sa funkcijama koje omogućavaju pretragu 

i mapu sajta, 

- bude brza za pretragu i prelaženje na nove stranice, sa jednostavnom, ali efektnom 

grafikom, 

-  bude regularno održavana i osvježavana informacijama, 

-  bude pogodna za komunikaciju sa potencijalnim investitorima. 
 

1.6. Multimedijalna interaktivna prezentacija 

Za potrebe predstavljanja namjera i budućih aktivnosti lokalne samouprave u pogledu 

mogućnosti za investiranje, treba izraditi multimedijalnu interaktivnu prezentaciju. 

Prezentaciju treba redovno ažurirati i prilagođavati pojedinim potencijalnim investitorima i 

predstavnicima drugih ciljnih grupa, u zavisnosti od njihovog polja interesovanja. 

Cilj prezentacije je da se njome svim zainteresovanim investitorima približe aktivnosti i 

planovi lokalne samouprave u pogledu investiranja. U svom prvom dijelu, ona bi trebalo da 

sadrži uopštene informacije o Opštini i mogućnostima za investiranje, dok drugi dio treba da 

sadrži konkretne pokazatelje i informacije koje se odnose na prednosti investiranja u 

Ugljevik.1.7 Učešće na relevantnim sajmovima 

Učešće na sajmovima je prilika za predstavljanje ekonomskih potencijala Opštine i 

ostvarivanje kontakata sa potencijalnim investitorima. Bilo da se radi o domaćem ili 

inostranom nastupu, ovi sajmovi predstavljaju mjesta promocije, a odluka o učešću na nekom 

od postojećih sajmova predstavlja važan korak u razvojnom planu prilikom implementacije 

Plana. Sajamski nastupi su jako bitan i značajan segment o kome se mora voditi računa 

prilikom izgradnje željenog identiteta i prepoznatljivosti na tržištu. Iako sajmovi i sajamski 

nastupi uglavnom ne omogućavaju direktne finansijske efekte, oni dugoročno pružaju dobru 

bazu za izgradnju imidža čime se vremenom doprinosi ostvarenju planiranih rezultata. 

Donošenje odluke o učešću na nekom od brojnih sajmova treba da se bazira na osnovu 

nekoliko kriterijuma, prije svega karakteristika sajamske manifestacije (broja posjetilaca, tipa, 

veličine, vremena održavanja) i troškovi nastupa (zakup i uređenje prostora, izrada 

promotivnog materijala). 
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Prilikom izbora sajma, poželjno je ostvariti saradnju sa lokalnim samoupravama u okruženju, 

regionalnom i republičkom privrednom komorom i ostvariti zajednički nastup, prije svega na 

stranim sajmovima. 

Za potrebe sajamskih nastupa neophodno je da se kreiraju jednoobrazni promotivni materijali 

kako bi se smanjili troškovi stalne pripreme za svaki naredni sajam (brošure, leci, fascikle, 

multimedijalne prezentacije, štandovi, baneri, posteri, suveniri i slično). Takođe, ovi 

promotivni materijali bi se koristili i u promotivne svrhe prilikom čitavog perioda 

promovisanja investicionih potencijala i u okviru svih događaja u tom periodu. 

 

1. Integrisana medijska kampanja 

Ova kampanja treba da obuhvati sve vrste medija - štampane i elektronske medije, kao i 

internet. Snažno medijsko prisustvo na odabranim lokalnim i ostalim medijima, predstavlja 

jedan od najvažnijih instrumenata promocije ekonomskih potencijala. Obezbjeđivanje 

medijskih gostovanja, kreiranje odgovarajućih sadržaja i pravovremena i odgovarajuća 

komunikacija sa medijima koja podrazumijeva redovan plasman informacija su ključni 

preduslovi uspješne upotrebe medija. 

Štampani mediji su kvalitetan kanal za plasman poruka, prije svega dnevne novine, ali i 

specijalizovani nedeljnici i mjesečnici. Prilikom korišćenja ovog kanala, treba koristiti 

novinske tekstove, intervjue i u kasnijoj fazi oglase. 

 

Imajući u vidu da internet predstavlja svakodnevno okruženje svih ili većine ciljnih grupa 

kojima se obraćamo, treba posvetiti punu pažnju aktivnostima na internetu usmjerenim ka 

jačanju publiciteta. Za potrebe promocije biće osmišljeni i dizajnirani web baneri, koji će se 

postavljati na najposjećenije internet-stranice i prezentacije specijalizovanih biznis-časopisa. 

 

Pored toga, biće definisana i/ili unaprijeđena baza podataka elektronskih adresa novinara i 

medija koji prate ekonomske teme, a koja će se koristiti za plasiranje posebno dizajniranih i 

kreiranih saopštenja za javnost i novinskih tekstova. Pored toga, trebalo bi se bazirati na članke 

i preuzete intervjue. 

 

Takođe, posebna pažnja biće posvećena djelovanju na društvenim mrežama na internetu, kao 

sve uticajnijem kanalu za plasiranje informacija. 

Internet prezentacije na kojima treba biti prisutan prilikom ostvarivanja plana su sve internet 

prezentacije privrednih komora i strukovnih udruženja koja budu raspoložena za saradnju, 

odnosno, sve informativne internet stranice sa kojima je moguće ostvariti saradnju. 

2. Organizovanje investicionih foruma ili skupova 

3. U okviru postojećih privrednih i kulturnih manifestacija u Opštini, postoji mogućnost za 

organizovanje investicionih foruma ili skupova. Investitori koji budu pozvani i koji budu 

prisustvovali ovim manifestacijama, moći će da se upoznaju sa investicionom ponudom i 

da ostvare kontakt kako sa lokalnom samoupravom, tako i sa lokalnim privrednicima i 

inicijativama.   Promocija najuspješnijih kompanija 

Na prijemu povodom Dana i Slave Opštine biće nastavljeno dodjeljivanje priznanja 

najuspješnijim preduzeća na području Opštine, što je svojevrsna promocija ovih preduzetnika i 

izraz namjere da Opštinska uprava podrži uspješna preduzeća. 
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4. Internet umrežavanje 

Ova aktivnost obuhvata upotrebu otvorenih internet društvenih sajtova i socijalnih i biznis 

mreža za određene grupe i pokretanje tema unutar grupa koje se tiču mogućnosti za 

investiranje u Opštinu Ugljevik. 

5. Koncipiranje i izrada informativnih štampanih promotivnih materijala 

Ova aktivnost podrazumijeva izradu materijala koji će se koristiti u kontinuitetu i koji nisu 

namijenjeni isključivo i samo investitorima. Materijali koje treba štampati su: 

- Leci 

- Brošure 

- Vodiči 

- Posteri 

Ovi materijali obavezno treba da sadrže karte i slike za identifikaciju parcela, raspoloživo 

zemljište i objekte i njihove karakteristike, administrativne procedure za otpočinjanje 

investiranja, trošak registracije i olakšice za kompanije, namjene i urbanističke obaveze, 

infrastrukturu, usluge i javne usluge, druga preduzeća prisutna u oblastima potencijalnog 

investiranja i slično.  

Poželjno je da i ovi materijali budu dizajnirani po istom ili sličnom obrascu sa svim ostalim 

materijalima kako bi se pojačala prepoznatljivost Opštine. 

Ove materijale u svakoj odgovarajućoj prilici treba dijeliti predstavnicima ciljnih grupa ovog 

Plana. Takođe, kao prigodne poklone obavezno treba dijeliti uzorke proizvoda lokalne 

privrede (hrane i pića za predstavnike svih ciljnih grupa, odnosno, za potencijalne investitore 

zainteresovane za određeni sektor - uzorke proizvoda iz tog sektora, ako je moguće, s obzirom 

na karakteristike proizvoda.) 

 
2. CILjNA GRUPA – LOKALNI PRIVREDNICI 

2.1. Koncipiranje i realizacija seminara za predstavnike lokalne privrede 

Ovi seminari treba da obrađuju teme stranih direktnih investicija, mogućnosti sticanja 

konkurentske prednosti u svjetlu stranih ulaganja i ekonomske šanse Opštine Ugljevik koje iz 

ovoga proizlaze. Cilj ovakvih seminara je transfer znanja i iskustva i pridobijanje ove ciljne 

grupe za realizaciju ciljeva Strategije razvoja Opštine i ovog Plana. Pored predstavnika 

lokalnog i regionalnog biznisa, na ove seminare treba da budu pozivani i predstavnici 

investitora i medija. 

2.2. Organizacija i održavanje redovnih sastanaka sa predstavnicima lokalne privrede 

Cilj ove aktivnosti je provjera trenutnih investicionih politika i praksi lokalne samouprave. 

Pored toga, ovi sastanci će poslužiti i kao prilika za dobijanje povratnih informacija i novih 

ideja od strane lokalnih preduzetnika. 

Organizovanje i realizacija studijskih posjeta investicionim lokalitetima i opštinama, odnosno 

sajmovima, u Republici Srpskoj/BiH i regionu i posjeta sajmovima Cilj ove aktivnosti je 

razmjena iskustava, znanja i dobrih praksi u pogledu investicionih ulaganja i programa. 

2.3. Zajednička medijska gostovanja 
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Ova aktivnost predviđa organizovanje i realizaciju zajedničkih medijskih gostovanja sa 

predstavnicima investitora i lokalne samouprave na medijima u okviru specijalizovanih 

emisija. 

3. CILjNA GRUPA - MEDIJI 

3.1. Konferencije za predstavnike medija 

Ova aktivnost podrazumijeva organizovanje i realizaciju redovnih konferencija za 

predstavnike medija, na kojima bi mediji bili upoznati sa najnovijim i aktuelnim 

informacijama. 

Konferencije treba održavati u zgradi Opštinske uprave, ali i na investicionim lokalitetima 

kada se želi prenijeti neka informacija koja je direktno povezana sa tim lokalitetom. Na 

konferencije treba pozivati novinare i dopisnike svih medija koji djeluju na teritoriji opštine i 

šire, a izvještaje sa pres-konferencija treba slati svim medijima u Republici Srpskoj/BiH i 

najvažnijim medijima u regionu. 

Za konferencije treba spremati promotivne pakete-kratko navedene osnovne i aktuelne 

informacije o investiranju na području Opštine, koji mogu da se sastoje od saopštenja za 

medije, CD-ova sa materijalom, fotografijama 

 

 

3.2. Obrazovne tribine i seminari 

 

Organizovanje obrazovnih tribina i seminara za predstavnike medija o investicionim temama 

i/ili uključivanje predstavnika medija na seminare koji će se organizovati za predstavnike 

lokalnog privrednog sektora i lokalne samouprave ima za cilj dodatnu obuku i povećanje 

zainteresovanosti medija za investicione teme i šanse u opštini Ugljevik. 

 

4. CILjNA GRUPA - ŠIROKA JAVNOST  

4.1. Forumi i tribine 

Ova aktivnost podrazumijeva realizaciju otvorenih foruma i tribina za građanstvo o temi 

stranih i domaćih ulaganja, šansama lokalnog stanovništva i mogućnostima koje strane i 

domaće investicije nude za širu društvenu zajednicu. 

Pored toga, na ovim događajima bi se predstavili trenutni rezultati i pomaci koji su napravljeni 

u polju primjene Plana, ali bi se predstavili i budući koraci i planovi. Takođe, na ovaj način bi 

se došlo i do informacija o tome šta se u planiranoj realizaciji može unaprijediti, ali bi događaj 

predstavio i presjek i ocjenu trenutne situacije sa pozicije lokalnog stanovništva. 
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VIII- LjUDSKI I ORGANIZACIONI RESURSI - ULOGA OPŠTINSKE  UPRAVE U PRIMJENI PLANA 

 

1. ULOGA OPŠTINSKE  UPRAVE 

Uloga Opštinske uprave u primjeni Plana treba da se ogleda u pružanju jasnih investicionih 

smjernica, mogućnosti i stimulacija, ali i promociji investicionih sektora. 

U okviru Plana, uloga lokalne samouprave treba da se ogleda u pružanju usluga za 

investiranje, jer su kvalitetne usluge postale jedan od najvažnijih faktora prilikom donošenja 

odluka o investiranju. 

Ključni princip kada se govori o uslugama treba da bude princip „jednog šaltera" koji 

uključuje faze prije, tokom i nakon investiranja. Imajući ovo u vidu, lokalna samouprava 

posredstvom svojih mehanizama treba da: 

- preduzme promotivne aktivnosti kako bi pružila kompletan paket usluga potencijalnim 

stranim investitorima i predstavnicima dijaspore; 

- obezbijedi različita uputstva i materijale koji olakšavaju proces osnivanja preduzeća; 

- pruži mogućnost organizovanja sastanaka između zainteresovanih investitora sa 

predstavnicima lokalnog privrednog sektora; 

- obezbedi povjerljiv odnos sa investitorom u odnosu na njegovu konkurenciju (ovo se odnosi i 
na informacije o investitoru koji je odustao od investicije); 

- utiče na donosioce odluka na nivou Republike Srpske i BiH u pogledu politika i zakona koje 

se tiču kreiranja povoljnijeg investicionog ambijenta. 

Pored toga, zadatak lokalne samouprave je da se trudi da formira strateška partnerstva sa 

drugim gradovima i opštinama na nivou Republike Srpske i BiH, ali i u bližem okruženju, 

kako bi se potencijalni investitori dodatno zainteresovali za mogućnosti koje ovakva 

regionalna saradnja otvara za njihovo poslovanje.Takođe, za privlačenje investicija, kao i za 

implementaciju promotivne strategije, neophodno je da se ostvari inicijalni pozitivan utisak na 

potencijalnog investitora. Ovo je bitno ne samo kao preporuka za investitora koji je 

zainteresovan za investiranje, već i kao dobijanje dobrih preporuka nove investitore. 

S tim u vezi, jako je bitan okvir poslovanja koji se nudi investitorima, a tu ključnu ulogu igra 

lokalna samouprava. Percepcija i iskustvo investitora sa investicionom lokacijom počinje od 

trenutka ostvarivanja prvog kontakta. Za ovaj kontakt, jako je bitno da osobe koje su uključene 

u komunikaciju imaju dobre vještine prezentacije, dobro poznavanje engleskog, a po 

mogućnosti i drugih jezika, kako bi se ostvario početni pozitivan efekat. U skladu sa ovim, 

neophodno je da lokalna samouprava obezbijedi obuku svojih zaposlenih o temama investicija, 

poslovne komunikacije i vještinama prezentacije. 

1.1. Uloga Odjeljenja za privredu i Stručnog savjetnika za lokalni ekonomski razvoj 

U okviru Opštinske uprave, poseban značaj u promociji privrednih potencijala i pogodnosti 

ima Odjeljenje za privredu i Stručni savjetnik za lokalni ekonomski razvoj kao središnja tačka 

promocije, koordinacije i nadgledanja investiranja u opštinu Ugljevik. Navedeni akteri treba da 

imaju proaktivnu ulogu u procesu promocije i da prate dostupnost informacija od značaja za 

investiranje u Opštinu, da pružaju konsultativne usluge, organizuju obuke i povezuju sve 

zainteresovane strane.  

 

Promotivne aktivnosti  podrazumijevaju: 

- iniciranje, uspostavljane i održavanje direktnog kontakta sa investitorima; 
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- organizovanje i oglašavanje investicionih potencijala Opštine putem konferencija, seminara, 

obuka, sajmova i svih drugih vidova pružanja informacija, kako bi se podigla svijest investitora 

o Ugljeviku kao atraktivnom investicionom lokalitetu; 

- identifikovanje i savjetovanje potencijalnih ivestitora o mogućim oblastima za investiranje; 

- pružanje podrške kako novim, tako i postojećim investitorima u cilju prevazilaženja nekih 

regulatornih problema; 

- obezbeđivanje informacija o dostupnosti novih tržišta za širenje ili razvijanje poslovanja; 

- promociju i podršku lokalnim preduzetnicima kako bi se i oni uključili u proces snažnijeg 

privlačenja investicija; 

- umrežavanje, razmjenu informacija i koordinisanje zajedničkog strateškog nastupa prema 

potencijalnim investitorima sa gradovima i opštinama u okruženju; 

- saradnju sa Odsjekom za odnose sa javnošću u cilju uspostavljanja i održavanja kontakata sa 

medijima; 

- kreiranje specijalizovanog tima sa članovima koji su stručni, iskusni i kvalifikovani za 

efikasno mobilizovanje investitora. 

1.2. Uloga Odsjeka za odnose sa javnošću 

Odsjek za odnose sa javnošću, kao glavni posrednik između Opštinske uprave i javnosti u 

najširem smislu treba da daje podršku u zagovaranju promocije privrednih potencijala i 

pogodnosti Opštine Ugljevik kod medija, na internetu (prije svega na zvaničnim internet-

stranicama Opštine Ugljevik www.opstinaugljevik.net odnosno, zvaničnoj internet-stranici 

Opštine Ugljevik posvećenoj investicijama www.ugljevikinvest.net , kao i na poslovima 

promocije na društvenim mrežama), kao i podršku u realizaciji ciljeva ovog plana i 

poboljšavanju, odnosno, osmišljavanju novih načina promocije privrednih potencijala i 

pogodnosti Opštine Ugljevik. 

 

 

2. PARTNERI 

- Privredna komora Republike Srpske 

- Regionalna privredna komora Bijeljina 

- Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća 

- Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH 

- Nadležna ministarstva na nivou Republike Srpske i BiH 

- USAID/Sida GOLD  projekat. 

 

Broj:02-3-1/16   NAČELNIK  OPŠTINE 

Datum,26.01.2016.                                                                    Vasilije Perić dipl. ek.  s.r. 

 

http://www.opstinaugljevik.net/
http://www.ugljevikinvest.net/
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 I. Radni plan 2016. godine 

Dinamika realizacije promotivnih aktivosti 

 Aktivnost Nosilac aktivnosti Vremenski rok za 

realizaciju 

Okvirni budžet 

1 Organizacija i održavanje redovnih 

sastanaka sa lokalnim 

privrednicima/Privrednim 

savjetom 

Odjeljenje za 

privredu i SS za LER 

U kontinuitetu  

2 Uspostavljanje nove internet 

prezentacije posvećene promociji 

privrednih potencijala Opštine 

Ugljevik 

SS za LER Januar 2016.  

3.  Uspostavljanje sistema 48 časova   

za prijem žalbi, molbi, pružanje 

informacija građanima i privredi u 

vezi sa komunalnim uslugama 

SSS za inforamcione-

komunikacione 

poslove 

Januar 2016  

3 Uspostavljanje multimedijalne 

prezentacije potencijala Opštine 

Ugljevik 

Odjeljenje za 

privredu i SS za LER 

Januar 2016. U okviru 

postojećeg 

ugovora o 

medijskoj 

promociji 

4 Izrada video prezentacije o 

potencijalima Opštine - promotivni 

USB za distribuciju potencijalnim 

investitorima 

Odjeljenje za privredu 

i SS za LER 

Januar 2016. Izrada 

prezentacije: u 

okviru postojećeg 

ugovora o 

medijskoj 

promociji; - izrada 

promotivnih USB-

a: 200 KM 

    

5 Izrada informativnih štampanih 

promotivnih materijala 

Odjeljenje za 

privredu i SS za LER 

Februar 2016. 2.000,00 KM 

6 Učešće na međunarodnom sajmu o 

Energetskoj efikasnosti 

(RENEXPO, Beograd) 

Učešće na sajmu poljoprivrede u 

Bijeljini . (INTERAGRO) 

Učešće na međunarodnom sajmu 

poljoprivrede Novi Sad 

Odjeljenje za 

privredu, Odjeljenje 

za poljoprivredu i SS 

za LER 

April 2016. 

 

 

Septembar 2016. 

 

Maj 2016  

10.000,00 KM 

 Organizovanje Sajma šljive i rakije 

uz uključivanje dijaspore 

(udruženja koja okupljaju ljude u 

dijaspori sa ovog područja i nj. 

kulturno-umjetnička društva) 

Agencija za razvoj 

MSP,  Odjeljenje za 

privredu i SS za LER 

 

 Jul 2016.  
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7 Izrada elektronske baze 

podataka/vodiča za investitore i 

uspostavljanje kontakta sa 

investitorima 

Odjeljenje za 

privredu i SS za LER 

U kontinuitetu  

8 Promocija najuspješnijih 

kompanija 
Odjeljenje za 

privredu, Odjeljenje 

za poljoprivredu 

Stručna služba 

Načelnika 

Oktobar 2016. 500,00 KM 

9 Internet umrežavanje SSS za informaciono-

komunikacione 

poslove 

U kontinuitetu  

 10 Koncipiranje i realizacija 

obrazovnih seminara za 

predstavnike lokalne privrede 

Odjeljenje za privredu 

i SS za LER 

Agencija za razvoj 

MSP 

U dogovoru sa 

Stalnim privrednim 

savjetom, 

Odjeljenjem za 

privredu i SS za 

LER 

5.000,00 KM 

11 Zajednička medijska gostovanja Odsjek za odnose sa 

javnošću 

U kontinuitetu  
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-364/16 

Datum:03.03.2016.god. 

 

 

                Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Službeni glasnik Republike 

Srpske“, broj 101/04, 42/05, 118/05, 98/13), člana 51. Statuta opštine Ugljevik ( „Službeni 

bilten opštine Ugljevik“ , broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) 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 d o n o s i : 

 

R J E Š E Nj E 

 

o izmjeni Rješenja o imenovanju komisije za  

raspodjelu sredstava udruženjima građana 

 

 

Član 1. 

 

U Rješenju o imenovanju komisije za raspodjelu sredstava udruženjima građana („Službeni 

bilten opštine Ugljevik“ broj 3/15) u članu 1 pod rednim brojem 3 umjesto „Zdravka 

Vukašinović,dipl.pravnik“ treba da stoji „Simić Jelena,dipl. pravnik“.      

 

                                                                       

Član 2. 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

 

 

 

                                                                            NAČELNIK OPŠTINE 

         Vasilije Perić,dipl.ek.  s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj:  02/4-423-265/11 

Datum:  09.03.2016. godine 

 

Na osnovu član 43. I 73. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“, broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 207. Zakona o opštem upravnom postupku 

(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 13/02,87/07 i 50/10), člana 51. I 60. Statuta Opštine 

Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) člana 11.  

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih 

privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj 3/11)  Načelnik Opštine 

donosi: 

 

ZAKLjUČAK O ISPRAVCI GREŠKE 

 

U Rješenju o isplati podsticaja za kredite za privredna ulaganja, broj 02/4-423-265/11 

od 20.11.2015. godine objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ broj 13/15 u 

obrazloženju ispravlja se sljedeća greška: 

 

- Umjesto „Milošević Đorđija iz Tutnjevca“ , treba da stoji „Mirković Gordana iz 

Ugljevika“. 

Ispravka greške proizvodi pravno dejstvo od dana od koga proizvodi pravno dejstvo 

Rješenja koje se ispravlja. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

 Rješenjem Načelnika opštine Ugljevik broj: 02/4-423-265/11 od 20.11.2015.godine. 

Mirković Gordani  iz Ugljevika  isplatiti na ime podsticaja za kredite za privredna ulaganja, 

iznos od 1.888,22KM (hiljaduosamstotinaosamdesetosam KM i 22/100). Odjeljenje za 

finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna ulaganja u privredu 

Opštine Ugljevik za 2015. Godinu. 

 U postupku je utvrđeno da je u obrazloženju navedenog Rješenja učinjena greška u 

Stavu 1. u imenu tako umjesto Milošević Đorđija iz Tutnjevca treba da stoji Mirković Gordana 

iz Ugljevika. Obzirom na gore navedeno odlučeno je kao u dispozitivu ovog Zaključka u 

skladu sa članom 207. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 13/02, 87/07 i 50/10). 

 Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Načelniku opštine Ugljevik u roku od 15 

dana od dana prijama ovog Rješenja. 

Ovaj Zaključak o ispravci greške objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

 

             NAČELNIK OPŠTINE 

         Vasilije Perić,dipl.ek.  s.r. 
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Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„ br 101/04,  

42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta  opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik„ br 

6/05, 4/07  4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke  o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu,  

Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R  J  E  Š  E  Nj  E 

 

I 

 

                       Odobrava   se  JU  „Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine  Ugljevik „ 

Ugljevik, da može u mjesecu   januaru 2016. godine  unijeti unaprijed operativni budžet :   

        Na poziciji  412300 Rashodi za režijski materijal  iznos 350,00KM 

 

II 

 

                    Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog 

budžeta da može na osnovu  ovog Rješenja  izvršiti unos  iste pozicije  pod tačkom 1 ovog Rješenja.  

III 

 

                   Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u 

„Službenom  biltenu  opštine  Ugljevik“ 

       

REPUBLIKA SRPSKA        

OPŠTINA UGLjEVIK                                                             NAČELNIK  OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                       Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02/5-40-205/16                                                                                                                            

Ugljevik, 10.02.2016. g.                                                       

                                                   

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„ br 101/04,  

42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta  opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik„ br 

6/05, 4/07  4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke  o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu,  

Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R  J  E  Š  E  Nj  E 

 

I 

 

                       Odobrava   se  JU  CENTAR ZA SOCIJALNI RAD   Opštine  Ugljevik  da može u 

mjesecu   januaru 2016. godine  unijeti unaprijed operativni budžet :   

Na poziciji  4127   Rashodi za stručne usluge iznos 295,00KM 

II 

 

                    Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog 

budžeta da može na osnovu  ovog Rješenja  izvršiti unos  iste pozicije  pod tačkom 1 ovog Rješenja.  

III 

 

                   Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u 

„Službenom  biltenu  opštine  Ugljevik“ 

      

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                     NAČELNIK  OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                                   Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02/5-40-259                                                                                                                            

Ugljevik, 16.02.2016. g.    
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Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„ br 101/04,  

42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta  opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik„ br 

6/05, 4/07  4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke  o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu,  

Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R  J  E  Š  E  Nj  E 

 

I 

                       Odobrava   se Opštinskoj upravi  Opštine  Ugljevik  da može u mjesecu   januaru 2016. 

godine  unijeti unaprijed operativni budžet :   

 

Na poziciji  4127   Rashodi za stručne usluge iznos 24.028,00KM 

 

II 

                    Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog 

budžeta da može na osnovu  ovog Rješenja  izvršiti unos  iste pozicije  pod tačkom 1 ovog Rješenja.  

 

                                                                                 III 

 

                   Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u 

„Službenom  biltenu  opštine  Ugljevik“ 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                                NAČELNIK  OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02/5-40-305                                                                                                                          

Ugljevik, 22.02.2016. g.    

                                                 

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„ br 101/04,  

42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta  opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik„ br 

6/05, 4/07  4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke  o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu,  

Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R  J  E  Š  E  Nj  E 

 

I 

 

                       Odobrava   se  Narodnoj biblioteci Ugljevik , da može u mjesecu   januaru 2016. godine  

unijeti unaprijed operativni budžet :   

        Na poziciji  412300 Rashodi za režijski materijal  iznos 351,00KM 

 

II 

 

                    Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog 

budžeta da može na osnovu  ovog Rješenja  izvršiti unos  iste pozicije  pod tačkom 1 ovog Rješenja.  

                                                                               III 

 

                   Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u 

„Službenom  biltenu  opštine  Ugljevik“ 

 

  

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                                    NAČELNIK  OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02/5-40-300/16                                                                                                                

Ugljevik, 23.02. 16. g.                                                       
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Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„ br 101/04,  

42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta  opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik„ br 

6/05, 4/07  4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke  o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu,  

Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R  J  E  Š  E  Nj  E 

 

I 

 

                       Odobrava   se  JU SRC „RUDAR“ Ugljevik , da može u mjesecu   januaru 2016. godine 

izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta 

       Sa poziciji  412200 Rashodi komunalnih i komunikac.usl,iznos.200,00KM 

        Na poziciju  412700  Rashodi za stručne usluge        

                                                                                              

II 

                    Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog 

budžeta da može na osnovu  ovog Rješenja  izvršiti unos  iste pozicije  pod tačkom 1 ovog Rješenja.  

                                                                                 III 

  

                   Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u 

„Službenom  biltenu  opštine  Ugljevik“ 

 

       

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                             NAČELNIK  OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                        Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02/5-40-318/16                                                                                                                            

Ugljevik, 23.02. 16. g.                                                       

 

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„ br 101/04,  

42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta  opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik„ br 

6/05, 4/07  4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke  o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu,  

Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R  J  E  Š  E  Nj  E 

 

I 

                       Odobrava   se  JU  „Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine  Ugljevik „ 

Ugljevik, da može u mjesecu   januaru 2016. godine izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnpg 

budžeta i to ; 

        Sa pozicije 412990 Ostali rashodi usluge  na iznos 600,00KM 

        Na poziciji  412700 Rashodi za  stručne usluge 

                                                                                                                             

II 

                    Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog 

budžeta da može na osnovu  ovog Rješenja  izvršiti unos  iste pozicije  pod tačkom 1 ovog Rješenja.  

                                                                                III 

                   Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u 

„Službenom  biltenu  opštine  Ugljevik“ 

 

       

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                                NAČELNIK  OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02/5-40-332/16                                                                                                                            

Ugljevik, 26.02.2016. g.             
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Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„ br 101/04,  

42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta  opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik„ br 

6/05, 4/07  4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke  o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu,  

Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R  J  E  Š  E  Nj  E 

 

I 

 

                       Odobrava   se  JU  SŠC „MIHAJLO Petrović  Alas“  Ugljevik da može u mjesecu   

januaru 2016. godine izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta:   

        Sa pozicije   412900    Ostali nepomenuti rashodi iznos 300,00 

        Na poziciji  416100   Rashodi  za pomoći pojedincima                                                                                           

II 

 

                    Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog 

budžeta da može na osnovu  ovog Rješenja  izvršiti unos  iste pozicije  pod tačkom 1 ovog Rješenja.  

                                                                                 III 

                   Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u 

„Službenom  biltenu  opštine  Ugljevik“ 

 

       

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                               NAČELNIK  OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02/5-40-328/16                                                                                                                            

Ugljevik,29.02.2016. g.                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„ br 101/04,  

42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta  opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik„ br 

6/05, 4/07  4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke  o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu,  

Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R  J  E  Š  E  Nj  E 

 

I 

                       Odobrava   se  JU  D ječiji vrtć  „ Duško Radović“ Ugljevik da može u mjesecu   januaru 

2016. godine izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta:   

        Sa pozicije  4124000 Rahodi za materijal za posebne namjene iznos 600,00 

        Na poziciji  412100   Rashodi  po osnovu zakupa iznos 600,00KM 

                                                                                            

II 

                    Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog 

budžeta da može na osnovu  ovog Rješenja  izvršiti unos  iste pozicije  pod tačkom 1 ovog Rješenja.  

                                                                                  III 

 

                   Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u 

„Službenom  biltenu  opštine  Ugljevik“ 

 

       

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                                NAČELNIK  OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02/5-40-330/16                                                                                                                            

Ugljevik,01.03.2016. g.               
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Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„ br 101/04,  

42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta  opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik„ br 

6/05, 4/07  4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke  o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu,  

Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R  J  E  Š  E  Nj  E 

 

I 

 

                       Odobrava   se Opštinskoj upravi  Opštine  Ugljevik  da može u mjesecu   januaru 2016. 

godine  unijeti unaprijed operativni budžet :   

 

Na poziciji  513100 Izdaci za pribavljanje zemljišta iznos 15.000,00KM                                                                                          

II 

 

                    Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog 

budžeta da može na osnovu  ovog Rješenja  izvršiti unos  iste pozicije  pod tačkom 1 ovog Rješenja.  

                                                                                III 

 

 

                   Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u 

„Službenom  biltenu  opštine  Ugljevik“ 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                    NAČELNIK  OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                                   Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02/5-40- 382/16                                                                                                                      

Ugljevik07.03 2016. g.                                                      

                                                  

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„ br 101/04,  

42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta  opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik„ br 

6/05, 4/07  4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke  o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu,  

Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R  J  E  Š  E  Nj  E 

I 

                       Odobrava   se Opštinskoj upravi  Opštine  Ugljevik  da može u mjesecu     februaru 2016. 

godine  unijeti unaprijed operativni budžet :   

Na poziciji  511200 Izdaci za investiciono održavanje iznos 245.302,00KM                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                

II 

                    Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog 

budžeta da može na osnovu  ovog Rješenja  izvršiti unos  iste pozicije  pod tačkom 1 ovog Rješenja.  

 

III 

 

                   Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u 

„Službenom  biltenu  opštine  Ugljevik“ 

  

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                    NAČELNIK  OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                                   Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02/5-40-480/16                                                                                                                       

Ugljevik18.03. 2016. g.                  
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Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„ br 101/04,  

42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta  opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik„ br 

6/05, 4/07  4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke  o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu,  

Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R  J  E  Š  E  Nj  E 

 

I 

 

                       Odobrava   se Opštinskoj Upravi  Opštine Ugljevik   da može u mjesecu     martu  2016. 

godine  unijeti unaprijed operativni budžet :   

 

                    Na poziciji  415200  Tekući grantovi iznos 10.000,00KM                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                

II 

                    Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog 

budžeta da može na osnovu  ovog Rješenja  izvršiti unos  iste pozicije  pod tačkom 1 ovog Rješenja.  

 

                                                                               III 

                   Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u 

„Službenom  biltenu  opštine  Ugljevik“ 

 

       

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                    NAČELNIK  OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                                   Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02/5-40- 482/16                                                                                                                      

Ugljevik18.03. 2016. g.                                                     

                                                 

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„ br 101/04,  

42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta  opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik„ br 

6/05, 4/07  4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke  o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu,  

Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R  J  E  Š  E  Nj  E 

 

I 

 

Odobrava   se Mjeanoj    zajednici  Opštine Ugljevik da može u mjesecu februaru  

2016 godine  unaprijed unijeti operativni budžet  

                      

                        Na poziciji  412200  Rashodi energije kom.i kom. usl. iznos 780,00KM                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                

II 

                    Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog 

budžeta da može na osnovu  ovog Rješenja  izvršiti unos  iste pozicije  pod tačkom 1 ovog Rješenja.  

                                                                                 III 

                   Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u 

„Službenom  biltenu  opštine  Ugljevik“ 

       

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                    NAČELNIK  OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                                   Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Br.02/5-40-483/16                                                               

Ugljevik , 18.03.2016.g.  

 



Broj  3/16                                                           S L U Ž B E N I     B I L T E N                                                    Strana   40. 

  

 

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„ br 101/04,  

42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta  opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik„ br 

6/05, 4/07  4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke  o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu,  

Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R  J  E  Š  E  Nj  E 

 

I 

Odobrava   se Opštinskoj upravi  Opštine Ugljevik  da može u mjesecu februaru  

2016. godine  unaprijed unijeti operativni budžet  

                      

                    Na poziciji  415200  Tekući grantovi  iznos 385,00KM                                                                                        

II 

 

                    Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog 

budžeta da može na osnovu  ovog Rješenja  izvršiti unos  iste pozicije  pod tačkom 1 ovog Rješenja.  

 

III 

                   Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u 

„Službenom  biltenu  opštine  Ugljevik“ 

       

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                    NAČELNIK  OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                                   Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Br.02/5-40-481/16                                                              

Ugljevik , 18.03.2016.g.  

 

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„ br 101/04,  

42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta  opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik„ br 

6/05, 4/07  4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke  o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu,  

Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R  J  E  Š  E  Nj  E 

 

I 

 

Odobrava   se Mjeanoj  zajednici Opštine Ugljevik da može u mjesecu februaru  

2016 godine  unaprijed unijeti operativni budžet  

                      Na poziciji  412200  Rashodi energije kom.i kom. usl. iznos 300,00KM                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                               

II 

 

                    Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog 

budžeta da može na osnovu  ovog Rješenja  izvršiti unos  iste pozicije  pod tačkom 1 ovog Rješenja.  

III 

 

                   Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u 

„Službenom  biltenu  opštine  Ugljevik“ 

 

       

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                    NAČELNIK  OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                                   Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Br.02/5-40-516/16                                                               

Ugljevik , 23.03.2016.g.  
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Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„ br 101/04,  

42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta  opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik„ br 

6/05, 4/07  4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke  o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu,  

Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R  J  E  Š  E  Nj  E 

 

I 

 

Odobrava   se  Javnoj ustanovi SŠC „MIHAJLO PETROVIĆ  ALAS„ Ugljevik,  da može u mjesecu   

februaru 2016. godine, unaprijed unijeti sredstva u okviru  operatovnog budžeta    i to           

Na  poziciji  511300 Izdaci za nabavku postrojenja iznos 2.400,00KM  

 

II 

 

                    Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog 

budžeta da može na osnovu  ovog Rješenja  izvršiti unos  iste pozicije  pod tačkom 1 ovog Rješenja.  

III 

 

                   Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u 

„Službenom  biltenu  opštine  Ugljevik“ 

 

       

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                    NAČELNIK  OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                                  Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02/5-40-487                                                                                                                       

Ugljevik , 24.03. 2016. g.                                                     

 

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„ br 101/04,  

42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta  opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik„ br 

6/05, 4/07  4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke  o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu,  

Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R  J  E  Š  E  Nj  E 

 

I 

Odobrava   se  JU  S.R.C.  „RUDAR“ Ugljevik da može u mjesecu februaru 2016,godine unaprijed 

unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta:   

                    Na poziciji  412700  Rashodi zsa stručne usluge iznos  300,00KM                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                

II 

                    Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog 

budžeta da može na osnovu  ovog Rješenja  izvršiti unos  iste pozicije  pod tačkom 1 ovog Rješenja.  

III 

 

                   Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u 

„Službenom  biltenu  opštine  Ugljevik“ 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                    NAČELNIK  OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                                  Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Br.02/5-40- 498/16                                                              

Ugljevik ,  24.03.2016.g.  
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Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„ br 101/04,  

42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta  opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik„ br 

6/05, 4/07  4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke  o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu,  

Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R  J  E  Š  E  Nj  E 

 

I 

Odobrava   se  Javnoj ustanovi SŠC „MIHAJLO PETROVIĆ  ALAS„ Ugljevik,  da može u mjesecu   

februaru 2016. godine,  izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta  i to :   

        Sa  pozicije  511200 Izdaci za investiciono održavanje iznos 3.200,00KM  

        Na poziciju   511300 Izdaci za nabaku postrojenja i opreme                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                              

II 

                    Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog 

budžeta da može na osnovu  ovog Rješenja  izvršiti unos  iste pozicije  pod tačkom 1 ovog Rješenja.  

III 

                   Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u 

„Službenom  biltenu  opštine  Ugljevik“ 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                     NAČELNIK  OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                                   Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02/5-40-485                                                                                                                       

Ugljevik, 24.03. 2016. g.                                                     

                                                  

 

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„ br 101/04,  

42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta  opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik„ br 

6/05, 4/07  4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke  o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu,  

Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R  J  E  Š  E  Nj  E 

I 

 

Odobrava   se  Javnoj ustanovi  SŠC „MIHAJLO PETROVIĆ  ALAS„ Ugljevik,  da može u mjesecu   

februaru 2016. godine, unaprijed unjeti operativni budžet na sledećim pozicijama  i  to :   

        Na  poziciji  412200 Rashodi energije kom.i komunik.usl. iznos 10.000,00KM  

        Na poziciji   412900 Ostali nepomenuti rashodi iznos 4.000,00KM 

        Na poziciji   413900  Rashodi po osnovu zateznih kamata iznos 300,00KM                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                

II 

                    Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog 

budžeta da može na osnovu  ovog Rješenja  izvršiti unos  iste pozicije  pod tačkom 1 ovog Rješenja.  

III 

                   Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u 

„Službenom  biltenu  opštine  Ugljevik“ 

 

     

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                    NAČELNIK  OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                                   Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02/5-40-486                                                                                                                       

Ugljevik, 24.03. 2016. g.                                                     
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Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„ br 101/04,  

42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta  opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik„ br 

6/05, 4/07  4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke  o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu,  

Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R  J  E  Š  E  Nj  E 

 

I 

Odobrava   se  JU  S.R.C.  „RUDAR“ Ugljevik da može u mjesecu februaru 2016,godine  izvršiti 

realokaciju sredsstava u okviru operativnog budžeta  i to:  

                      

            Sa pozicije  412200   Rashodi energije kom. i kom. usl iznos 1.626,00KM 

            Na poziciji  412400  Rashodi za materijal za posebne namjene iznos 1.626,00KM                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                

II 

                    Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog 

budžeta da može na osnovu  ovog Rješenja  izvršiti unos  iste pozicije  pod tačkom 1 ovog Rješenja.  

III 

                   Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u 

„Službenom  biltenu  opštine  Ugljevik“ 

       

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                    NAČELNIK  OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                                   Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Br.02/5-40- 499/16                                                              

Ugljevik , 24.03.2016.g.  

 

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„ br 101/04,  

42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta  opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik„ br 

6/05, 4/07  4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke  o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu,  

Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R  J  E  Š  E  Nj  E 

 

I 

Odobrava   se  JU  NARODNA BIBLIOTEKA Ugljevik da može u mjesecu februaru 

 2016, godine unaprijed unijeti sredstva  u okviru operativnog budžeta :  

                      

            Na poziciji  411200  Rashodi za  bruto naknade troškova zaposl. iznos .500,00KM                                                                                        

II 

                    Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog 

budžeta da može na osnovu  ovog Rješenja  izvršiti unos  iste pozicije  pod tačkom 1 ovog Rješenja.  

III 

 

                   Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u 

„Službenom  biltenu  opštine  Ugljevik“ 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                    NAČELNIK  OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                                   Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Br.02/5-40- 496/16                                                              

Ugljevik , 24.03.2016.g.  
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Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„ br 101/04,  

42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta  opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik„ br 

6/05, 4/07  4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke  o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu,  

Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R  J  E  Š  E  Nj  E 

 

I 

Odobrava   se  JU  Dječiji vrtić  „ Duško Radović „Ugljevik da može u mjesecu februaru 

2016, godine unaprijed unijeti sredstva  u okviru operativnog budžeta na sledećim  

pozicijama:  

                      

         Na poziciji  412200  Rashodi   energije kom i kom usl.iznos.940,00KM  

         Na poziciji  412700  Rashodi za stručne usluge iznos            553,00KM 

         Na poziciji  511300   Izdaci za nabavku opreme  iznos          504,00KM                                                                                 

II 

                    Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog 

budžeta da može na osnovu  ovog Rješenja  izvršiti unos  iste pozicije  pod tačkom 1 ovog Rješenja.  

III 

                   Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u 

„Službenom  biltenu  opštine  Ugljevik“ 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                    NAČELNIK  OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                                   Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Br.02/5-40- 512/16                                                             

Ugljevik , 25.03.2016.g.  

 

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„ br 101/04,  

42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta  opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik„ br 

6/05, 4/07  4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke  o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu,  

Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R  J  E  Š  E  Nj  E 

 

I 

 

Odobrava   se  JU  centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik da može u mjesecu  februaru unijeti 

unaprijed sredstva u okviru operativnog budžeta  

                                 

            Na poziciji  412900  Ostali nepomenuti rashodi iznos  2.750,00KM                                                                                        

II 

                    Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog 

budžeta da može na osnovu  ovog Rješenja  izvršiti unos  iste pozicije  pod tačkom 1 ovog Rješenja.  

III 

                   Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u 

„Službenom  biltenu  opštine  Ugljevik“ 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                    NAČELNIK  OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                                   Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Br.02/5-40- 527/16                                                              

Ugljevik , 28.03.2016.g.  
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Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„ br 101/04,  

42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta  opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik„ br 

6/05, 4/07  4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke  o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu,  

Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

 

R  J  E  Š  E  Nj  E 

 

I 

 

                       Odobrava   se  JU  CENTAR ZA SOCIJALNI RAD   Opštine  Ugljevik  da može u 

mjesecu  februaru 2016. godine, izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta na sledećim 

budžetskim pozicijama :   

 

 Sa  pozicije 4129  Ostali nepomenuti rashodi  iznosu 248,00KM 

 Na  poziciju 4126 Rashodi po osnivu putovanja i smeštaja  iznos 131,00KM                                                                                            

 Na poziciju  4127 Rashodi za stručne usluge iznos 117,00KM                                                                                                                                                                                                                                                 

 

II 

 

                    Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog 

budžeta da može na osnovu  ovog Rješenja  izvršiti unos  iste pozicije  pod tačkom 1 ovog Rješenja.  

 

III 

 

 

                   Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u 

„Službenom  biltenu  opštine  Ugljevik“ 

 

 

 

    

       

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                    NAČELNIK  OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                                  Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02/5-40-533                                                                                                                            

Ugljevik, 29.03.2016. g.                                                    

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

  



Broj  3/16                                                           S L U Ž B E N I     B I L T E N                                                    Strana   46. 

  

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ 

broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Socijalistička partija  Ugljevik 

II 

 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije 

Budžetska rezerva u iznosu od 600,00 KM za tekuće aktivnosti. 

 

III 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    

Ugljevik“. 

                                              

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                       NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                                      Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02-40-396 /16                                                     

Datum:08 .03.2016. god 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ 

broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Srpska demokratska stranka  Ugljevik 

II 

 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije 

 

Konto br. 415211 –  Tekući grantovi političkim  organizacijama i udruženjima u iznosu od   1.128,00 

KM za tekuće aktivnosti 

III 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    

Ugljevik“. 

                                              

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                              Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02-40-388 /16                                                     

Datum: 07.03.2016. god 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ 

broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

 R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Stranka demokratske akcije  Ugljevik 

II 

 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije 

 

Konto br. 415211 –  Tekući grantovi političkim  organizacijama i udruženjima u iznosu od   728,00 KM 

za tekuće aktivnosti 

 

III 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    

Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                               Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02-40- 389 /16                                                     

Datum: 07.03.2016. god 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ 

broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Savez nezavisnih socijaldemokrata  Ugljevik 

II 

 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije 

 

Konto br. 415211 –  Tekući grantovi političkim  organizacijama i udruženjima u iznosu od   3.528,00 

KM za tekuće aktivnosti 

III 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    

Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                              Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02-40-390 /16                                                     

Datum:  07.03.2016. god 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ 

broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Klub saveza studenata Pravnog fakulteta „Pravnik“ Bijeljina 

II 

 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije 

 

Konto br. 415217 –  Tekući grantovi   organizacijama i udruženjima u oblasti obrazovanja, nauke i 

kulture u iznosu od   400,00 KM za organizovanje studentske posjete Banja Luci u institucijama 

Republike Srpske. 

III 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    

Ugljevik“. 

                                                 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                               Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02-40- 371 /16                                                     

Datum:   07 .03.2016. god 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ 

broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

F.K. „Majevica“ Zabrđe 

II 

 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije 

Konto br. 415213 –  Tekući grantovi sportskim i omladinskim  organizacijama i udruženjima u iznosu 

od   1.250,00 KM  po Odluci br.02-40-172/16 od 12.02.2016.godine. 

 

III 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    

Ugljevik“. 

                                                 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                               Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02-40- 391/16                                                     

Datum:  07.03.2016. god 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ 

broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

LOVAČKO UDRUŽENjE „DUBRAVE“ Zabrđe 

II 

 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije 

Konto br. 415219 –  Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima u iznosu od 700,00KM za 

utvrđivanje brojnog stanja divljači u lovištu Dubrava. 

 

III 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    

Ugljevik“. 

                                                

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                              Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02-40- 290 /16                                                     

Datum:  03.03.2016. god 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ 

broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

  

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Mjesna zajednica Stari Ugljevik 

II 

 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije 

Konto br. 416129 –  Ostale tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i 

gradova u iznosu od 500,00Km za izgradnju nadgrobnog spomenika Petru Vasiliću.  

 

III 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    

Ugljevik“. 

                                              

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                              Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02-40- 363 /16                                                     

Datum: 08 .03.2016. god 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ 

broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

LOVAČKO UDRUŽENjE „RUDAR“ Zabrđe 

II 

 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije 

 

Konto br. 415219 –  Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima u iznosu od 3.000,00KM za nabavku 

fazanske divljači. 

III 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    

Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                              Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02-40- 370 /16                                                     

Datum:  04.03.2016. god 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ 

broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

F.K.“Partizan“ Donja Trnova 

II 

 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije 

 

Budžetska rezerva u iznosu od 3.000,00 KM za tekuće aktivnosti. 

 

III 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    

Ugljevik“. 

                                                 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                              Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02-40- 348 /16                                                     

Datum: 01 .03.2016. god 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ 

broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Klub malog fudbala Ugljevik 

II 

 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije 

 

Konto br. 415213 –  Tekući grantovi sportskim i omladinskim  organizacijama i udruženjima u iznosu 

od   300,00 KM  po Odluci br.02-40-172/16 od 12.02.2016.godine. 

 

III 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    

Ugljevik“. 

                                                 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                              Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02-40-  347/16                                                     

Datum:   01 .03.2016. god 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ 

broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Srpska pravoslavna crkvena opština Modran 

II 

 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije 

 

Konto br. 415219 –  Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima u iznosu od 3.000,00KM za 

završetak radova na hramu Svetih apostola Petra i Pavla. 

 

III 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    

Ugljevik“. 

                                              

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                              Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02-40- 857 /16                                                     

Datum:  19.02.2016. god 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ 

broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Boračka organizacija Ugljevik 

II 

 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije 

 

Konto br. 415215 –  Tekući grantovi organizacijama i udruženjima za afirmaciju porodice, djece, 

izbjeglih i raseljenih lica, boraca i osoba sa invaliditetom i u iznosu od 3.000,00KM za tekuće 

aktivnosti. 

III 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    

Ugljevik“. 

                                            

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                               Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02-40- 325 /16                                                     

Datum: 26 .03.2016. god 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ 

broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

OKK „Rudar 2015“ Ugljevik 

II 

 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije 

Konto br. 415213 –  Tekući grantovi sportskim i omladinskim  organizacijama i udruženjima u iznosu 

od   1.000,00 KM  po Odluci br.02-40-172/16 od 12.02.2016.godine. 

 

III 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    

Ugljevik“. 

                                              

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                              Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02-40- 310/16                                                     

Datum: 24.03.2016. god 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ 

broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

F.K. „Mladost“ Bogutovo Selo 

II 

 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije 

Konto br. 415213 –  Tekući grantovi sportskim i omladinskim  organizacijama i udruženjima u iznosu 

od   500,00 KM  po Odluci br.02-40-172/16 od 12.02.2016.godine. 

 

III 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    

Ugljevik“. 

                                               

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                              Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02-40-  311/16                                                     

Datum:24 .03.2016. god 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ 

broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Klub malog fudbala Ugljevik 

 

II 

 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije 

Konto br. 415213 –  Tekući grantovi sportskim i omladinskim  organizacijama i udruženjima u iznosu 

od   1.250,00 KM  po Odluci br.02-40-172/16 od 12.02.2016.godine. 

 

III 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    

Ugljevik“. 

                                                 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                              Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02-40- 309 /16                                                     

Datum: 24.03.2016. god 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ 

broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Karate klub „Rudar“ Ugljevik 

II 

 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije 

 

Konto br. 415213 –  Tekući grantovi sportskim i omladinskim  organizacijama i udruženjima u iznosu 

od   1.000,00 KM  po Odluci br.02-40-172/16 od 12.02.2016.godine. 

 

III 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    

Ugljevik“. 

                                              

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                              Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02-40- 313 /16                                                  

Datum: 24 .03.2016. god 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ 

broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Crveni krst RS opštinska organizacija Ugljevik 

 

II 

 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije 

Konto br. 415212 –  Tekući grantovi humanitarnim organizacijama i udruženjima u iznosu od   

3.800,00 KM  za tekuće aktivnosti. 

 

III 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    

Ugljevik“. 

                                                

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                              Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02-40- 304 /16                                                     

Datum:23 .03.2016. god 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ 

broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

O.Š. „Filip Višnjić“ Donja Trnova 

II 

 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije 

Konto br. 415217 –  Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti obrazovanja, nauke i 

kulture  iznosu od   2.40,00 KM  za nabavku ogreva. 

 

III 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    

Ugljevik“. 

                                                 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                              Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02-40-  107 /16                                                     

Datum:  03.02.2016. god 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ 

broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Kulturno umjetničko udruženje „Rudar“ Ugljevik 

 

II 

 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije 

 

Konto br. 415217 –  Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti obrazovanja, nauke i 

kulture u  iznosu od   10.000,00 KM  za tekuće  aktivnosti. 

 

III 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    

Ugljevik“. 

                                               

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                              Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02-40- 121 /16                                                     

Datum: 03.02.2016. god 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ 

broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Milanović Danica iz Donje Trnove 

II 

 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije 

 

Konto br. 416129 –  Ostale tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opštine i 

gradova u iznosu od 400,00KM za troškove polaganje stručnog ispita. 

III 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    

Ugljevik“. 

                                                 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                              Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02-40-1759/15                                                     

Datum: 01.02.2016. god 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ 

broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Jevtić Stevan iz Mezgraje 

II 

 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije  na teret sa pozicije 

 

Konto br. 416129 –  Ostale tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opštine i 

gradova u iznosu od 1.230,00KM za nastalu štetu koju su napravili psi lutalice kada su upale u ovčarnik 

i na ovcama napravili povrede i rane. 

III 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    

Ugljevik“. 

                                              

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                              Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02-40-227/14                                                       

Datum: 23.02.2016. god 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ 

broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Simikić Dragan iz Ugljevika 

II 

 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije  na teret sa pozicije 

 

Konto br. 416129 –  Ostale tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opštine i 

gradova u iznosu od 500,00KM za organizaciju turnira u malom fudbalu. 

III 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    

Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                              Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02-40-215/16                                                      

Datum: 29.02.2016. god 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ 

broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Rajić Radomiru iz Ugljevika 

II 

 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije  na teret sa pozicije 

 

Konto br. 416129 –  Ostale tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opštine i 

gradova u iznosu od 500,00KM za troškove sahrane kćerke. 

III 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    

Ugljevik“.     

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                              Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02-40- 354/16                                                        

Datum: 01.03.2016. god 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ 

broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Lazić Darko iz Ugljevika 

II 

 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije  na teret sa pozicije 

 

Konto br. 416129 –  Ostale tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opštine i 

gradova u iznosu od 500,00KM za organizaciju turnira u malom fudbalu. 

III 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    

Ugljevik“. 

                                              

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                              Vasilije Perić, dipl. ek. s.r. 

Broj: 02-40-214/16                                                      

Datum: 07.03.2016. god 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-115/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Kovačević Radi iz Donjeg Zabrđa u iznosu 

od 200,00 KM(slovima: dvesto  konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-113/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Mitrović Dušanu iz Mezgraje  u iznosu od 

150,00 KM(slovima: sto pedeset konvertibilnih maraka) za lečenje. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                            Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-112/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Vaji Golubović iz Tutnjevca  u iznosu od 

200,00 KM(slovima: dvesto  konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-111/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Kostić Snežani  iz Tutnjevca  u iznosu od 

200,00 KM(slovima: dvesto  konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-97/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Lazarević Branku iz Zabrđa   u iznosu od 

200,00 KM(slovima: dvesto  konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 

 

 

 

 

 

 

  



Broj  3/16                                                           S L U Ž B E N I     B I L T E N                                                    Strana   64. 

  

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-100/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Petrović Slavko iz Zabrđa   u iznosu od 

200,00 KM(slovima: dvesto  konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-92/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Maksimović Draženku  iz  Donjeg Zabrđa   u 

iznosu od 200,00 KM(slovima: dvesto  konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-77/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Cvjetković Peri iz Ugljevika u iznosu od 

200,00 KM(slovima: dvesto  konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-76/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, 

 d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Stevanović Rosi iz Ravnog Polja u iznosu od 

150,00 KM(slovima: sto pedeset konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-65/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik,  d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Ristić Zoranu  iz Ravnog Polja u iznosu od 

200,00 KM(slovima: dvesto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-64/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Pejić Slobodanu   iz Ravnog Polja u iznosu 

od 200,00 KM(slovima: dvesto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-62/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Mitrović Zdravku iz Ugljevik Sela u iznosu 

od 200,00 KM(slovima: dvesto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-61/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Rikić Rade iz Gornjeg Zabrđa  u iznosu od 

150,00 KM(slovima: sto pedeset konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-58/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik,d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Popović Slobodanki iz Korenite   u iznosu od 

200,00 KM(slovima: dvesto  konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-57/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Simić Milisavu iz Donje Trnove    u iznosu 

od 150,00 KM(slovima: sto pedeset konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-24/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Radovanović Milanu iiz Ugljevičke Obriježi  

u iznosu od 200,00 KM(slovima: dvesto  konvertibilnih maraka) za lečenje. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-56/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Stevanović Marijani iz Ugljevičke Obriježi u 

iznosu od 150,00 KM(slovima: sto pedeset  konvertibilnih maraka). Zbog teškog materijalnog 

stanja. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-44/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Stevanović Petru iz Ugljevik Sela  u iznosu 

od 200,00 KM(slovima: dvesto   konvertibilnih maraka). Zbog teškog materijalnog stanja. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-48/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Šakotić Vinki  iz Ugljevika u iznosu od 

200,00 KM(slovima: dvesto   konvertibilnih maraka). Zbog teškog materijalnog stanja. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-52/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Mićić Mići iz Donje Trnove  u iznosu od 

150,00 KM(slovima: sto pedeset  konvertibilnih maraka). Zbog teškog materijalnog stanja. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-32/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik,  

d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Jovičić Radinki iz Ugljevičke Obriježi   u 

iznosu od 150,00 KM(slovima: sto pedeset  konvertibilnih maraka). zbog teškog materijalnog 

stanja. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-31/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik,  

d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Ećimović Slavki iz Zabrđa   u iznosu od 

150,00 KM(slovima: sto pedeset  konvertibilnih maraka). zbog teškog materijalnog stanja. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-93/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Simić Ljubomiru iz Gornjeg Zabrđa   u 

iznosu od 200,00 KM(slovima: dvesto  konvertibilnih maraka). za lečenje. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-59/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Durić Mirosavi iz Ugljevika u iznosu od 

150,00 KM(slovima: sto pedeset  konvertibilnih maraka). Zbog teškog materijalnog stanja. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-94/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Avramović Stevanu iz Zabrđa u iznosu od 

100,00 KM(slovima: sto   konvertibilnih maraka). Zbog teške  materijalne situacije. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-33/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Lazikić Stani iz Tutnjevca  u iznosu od 

150,00 KM(slovima: sto pedeset   konvertibilnih maraka). zbog teškog materijalnog stanja.. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-41/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Cvijetić Milojki iz Ravnog Polja u iznosu od 

200,00 KM(slovima: dvesto konvertibilnih maraka). zbog teškog materijalnog stanja.. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-42/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Radovanović Jeleni iz Tutnjevca  u iznosu od 

150,00 KM(slovima: sto pedeset konvertibilnih maraka). zbog teškog materijalnog stanja.. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-110/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Maksimović Milici iz Ravnog Polja  u iznosu 

od 200,00 KM(slovima: dvesto  konvertibilnih maraka). zbog teške  materijalne situacije. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                                NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                                Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1787/15 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći „MZ.D.Trnova“ za Gligorević Vuju  u iznosu 

od 100,00 KM(slovima: sto  konvertibilnih maraka). zbog teške  materijalne situacije. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-2113/15 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Despotović Cicku iz Donje Krćine   u iznosu 

od 100,00 KM(slovima: sto  konvertibilnih maraka). zbog teške  materijalne situacije. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-2115/15 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Nikolić Slavojki izDonjeg Zabrđa   u iznosu 

od 200,00 KM(slovima: dvesto  konvertibilnih maraka). zbog teške  materijalne situacije. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-7/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Cvetković Radi iz Gornjeg  Zabrđa   u iznosu 

od 200,00 KM(slovima: dvesto  konvertibilnih maraka). zbog teške  materijalne situacije. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-5/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Gajić Jadranki iz Mezgraje   u iznosu od 

200,00 KM(slovima: dvesto  konvertibilnih maraka). zbog teške  materijalne situacije. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 

 

 

 

 

 

  



Broj  3/16                                                           S L U Ž B E N I     B I L T E N                                                    Strana   94. 

  

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-4/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Ćirić Nedeljku iz Bogutova Sela u iznosu od 

200,00 KM(slovima: dvesto  konvertibilnih maraka). zbog teške  materijalne situacije. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-37/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Šešlić Jelici iz Ugljevika u iznosu od 200,00 

KM(slovima: dvesto  konvertibilnih maraka). zbog teške  materijalne situacije. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-19/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Todorović Milivoju iz Ravnog Polja u iznosu 

od 150,00 KM(slovima: sto pedeset  konvertibilnih maraka). zbog teške  materijalne situacije. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-29/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Jovičić Jovanki iz Ugljevičke Obriježi  u 

iznosu od 150,00 KM(slovima: sto pedeset  konvertibilnih maraka). Za lečenje. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-67/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Gajić Peri iz Ugljevika   u iznosu od 100,00 

KM(slovima: sto  konvertibilnih maraka). zbog teške materijalne situacije.. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1722/15 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik,d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Lukić Živojinu iz Ugljevičke Obriježi   u 

iznosu od 100,00 KM(slovima: sto  konvertibilnih maraka). za lečenje. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-80/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik,  

d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Milovanović Milku iz Tutnjevca   u iznosu 

od 150,00 KM(slovima: sto  pedeset konvertibilnih maraka). Zbog teške materijalne situacije. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-109/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik,d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Bogdanović Marijani iz Ugljevika   u iznosu 

od 200,00 KM(slovima: dvesto  konvertibilnih maraka). zbog teške materijalne situacije. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-114/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Mijatović Dragani  iz Ugljevika   u iznosu od 

200,00 KM(slovima: dvesto  konvertibilnih maraka). zbog teške materijalne situacije. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-20/16 

Datum:26.01. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  sjednice  

26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

                                                                             I 

 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Petrović Žiki iz Zabrđa  u iznosu od 200,00 

KM(slovima: dvesto  konvertibilnih maraka). zbog teške materijalne situacije. 

 

 II 

 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  „Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

 III 

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine 

Ugljevik“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE                               NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Mirković Miroslav dipl, ing.                               Vasilije Perić, dipl, ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj : 02-404-153 

Datum, 25.11.2015. 

 

Na osnovu člana 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 

101/04,42/05, 118/05 i 98/13), člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, 

broj 39/14 ), te odredbi Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B 

Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 104/14  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 pružanja usluga emitovanja radio 

programa za potrebe opštine Ugljevik. 

Emitovanje programa  iz prethodnog stava obuhvata sledeće: 

-audio snimanje sjednica Skupštine opštine Ugljevik i emitovanje putem radija,  

 neposredno (direktan prenos), 

-informisanje građana o radu Načelnika opštine, Opštinske uprave Opštine Ugljevik 

 i Skupštine opštine Ugljevik, 

-informisanje građana o važnim političkim, društvenim, ekonomskim, kulturnim,  

 sportskim i drugim dešavanjima u Ugljeviku, 

- gostovanje Načelnika opštine Ugljevik i drugih predstavnika Opštinske uprave  

  Skupštine opštine Ugljevik u studiju i  

- emitovanje radio oglasa, čestitki, kao i raznih obavještenja bitnih za stanovništvo opštine 

Ugljevik, i koje su predviđene u Aneksu II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH, na koje se u 

skladu sa članom 8. primjenjuje poseban režim predviđen Zakonom o javnim nabavkama. 

 

 Član 2. 

 

Za realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke odobravaju se finansijska sredstva u iznosu od 

22.000, 00 KM bez zaračunatog PDV-a. 

Sredstva iz prethodnog stava planirana su Planom javnih nabavki za 2015.godinu pod rednim 

brojem 18 (usluge) i u budžetu opštine za 2015. godinu pod ekonomskim kodom 412700. 

 

Član 3. 

 

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke provešće Odsjek za javne nabavke, putem Komisije u 

skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa. 

 

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. 

 

                                                                                                    NAČELNIK OPŠTINE 

                                                                                                    Vasilije Perić, dipl.ek.  s.r. 

 

                                                                                                     Odsjek za javne nabavke,  
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                                                                                                         inveticije i nadzor 

                                                                                                          

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj : 02-404-8/16 

Datum, 19.01.2016. 

 

 

 Na osnovu  člana 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 

101/04,42/05, 118/05 i 98/13), 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 USLUGA 

 

 

Član 1. 

 

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke usluga kolektivne zajedničke 

komunalne potrošnje. 

 

Nabavka iz prethodnog stava provešće se primjenom otvorenog postupka javne nabavke. 

Predviđa  se zaključenje okvirnog sporazuma na period od dvije godine, računajući od dana 

obostranog potpisivanja ugovora. 

 

Član 2. 

 

Za realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke odobravaju se finansijska sredstva u iznosu od 

175.000 KM, bez zaračunatog PDV-a.  

Sredstva iz prethodnog stava planirana su Planom javnih nabavki za 2016. godinu pod rednim 

brojem 13 (usluge)  i u budžetu opštine za 2016. godinu pod ekonomskim kodom 412800. 

 

Član 3. 

 

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke provešće Odsijek za javne nabavke, putem Komisije 

u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa. 

 

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. 

 

 

                                                                                                    NAČELNIK OPŠTINE 

                                                                                                    Vasilije Perić, dipl.ek. s.r. 

 

                                                                                                     Odsjek za javne nabavke,  

                                                                                                         inveticije i nadzor 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj : 02-404-20/16 

Datum, 10.02.2016. 

 

 

Na osnovu  člana 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 

101/04,42/05, 118/05 i 98/13), člana 8. 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 

na koje se primjenjuje poseban režim 

 

 

Član 1. 

 

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke usluga stručnog usavršavanja 

iz oblasti javnih nabavki, iz oblasti finansija, interne i eksterne revizije u 2016. godini, 

predviđene u Aneksu II dio B, pod kategorijom obrazovne usluge i usluge stručnog 

usavršavanja, na koje se u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama primjenjuje 

poseban režim. 

 

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.  

Sredstva iz prethodnog stava planirana su Planom javnih nabavki za 2016. godinu pod 

rednim brojem 2 (usluge). 

 

Član 3. 

 

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke provešće Odsijek za javne nabavke, u skladu sa 

postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa. 

 

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. 

 

                                                                                                    NAČELNIK OPŠTINE 

                                                                                                    Vasilije Perić, dipl.ek.  s.r.  

 

                                                                                                     Odsjek za javne nabavke,  

                                                                                                         inveticije i nadzor 
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R E P U B L I K A    S R P S K A                                   

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj: 02-404-36/16 

Datum, 02.03.2016. 

 

 

 

Na osnovu  člana 43. i 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 

101/04 i 42/05 ), člana 51.i člana 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“, broj:6/05), 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: 02-12-

12/14 od 25.12.2014, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi: 

 

 

ODLUKU O POKRETANjU  POSTUPKA JAVNE NABAVKE  

 

 

Član 1. 

 

Ovom  Odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke antivirusne licence –Escan 

Anrivirus Internet Secutity Suite with cloud Security for SMB. 

Oznaka predmete nabavke preuzeta iz JRJN:48000000-8.                   

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

                                                                           

Član 2. 

 

Predviđen iznos sredstava za realizaciju javne  nabavke iz člana  1. ove Odluke je 

6.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a. 

Sredstva za predmetnu nabavku obezbijeđena su  u budžetu opštine Ugljevik za 2016. godinu 

sa budžetske stavke 513700.                     

Član 3. 

 

Realizaciju nabavke iz člana 1.ove Odluke provešće Odsijek za javne nabavke, u skladu sa 

postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa. 

 

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. 

 

                                                                                                    NAČELNIK OPŠTINE 

                                                                                                    Vasilije Perić, dipl.ek. s.r. 

 

                                                                                                     Odsjek za javne nabavke,  

                                                                                                         inveticije i nadzor 

 
 


