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На основу члана 12. Закона о систему јавних служби (,,Службени гласник Републике 

Српске,, број 68/07 и 109/12), члана 30. Закона о локалној самоуправи (,,Службени 

гласник Републике Српске,, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), Уредбе о класификацији 

дјелатности Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске,, број 8/14), и члана 

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

4/08, 5/09, 4/12 и3/14), Скупштина општине Угљевик на сједници одржаној данa 

31.03.2016. године доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ 

„ДУШКО РАДОВИЋ“ УГЉЕВИК 

 

 

I- НАЗИВ ОСНИВАЧА 

 

Члан 1. 

 

Скупштина општине Угљевик оснива Јавну установу Дјечији вртић „Душко Радовић“ 

Угљевик. 

 

II- НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ УСТАНОВЕ 

 

Члан 2. 

 

Назив установе из члана 1. ове Одлуке је: Јавна установа Дјечији вртић „Душко Радовић“ 

Угљевик.  

Скраћени назив је ЈУ Дјечији вртић „Душко Радовић“ Угљевик. 

Сједиште ЈУ Дјечији вртић „Душко Радовић“ Угљевик је у Угљевику, адреса: Јована 

Дучића број 5. 

  

Члан 3. 

 

ЈУ Дјечији вртић „Душко Радовић“ Угљевик је установа од посебног друштвеног 

интереса из области друштвене бриге о дјеци- у којој се остварује право на боравак, 

предшколско васпитање и образовање и превентивна здравствена заштита у складу са 

Законом. 

 

Члан 4. 

 

ЈУ Дјечији вртић „Душко Радовић“ Угљевик има својство правног лица које стиче уписом 

у судски регистар. 

 

Члан 5. 

 

У правном промету са трећим лицима ЈУ Дјечији вртић „Душко Радовић“ Угљевик иступа 

за своје име и за свој рачун, самостално без ограничења.  

За обавезе створене у правном промету са трећим лицима ЈУ Дјечији вртић „Душко 

Радовић“ Угљевик одговара својом цјелокупном имовином. 

За обавезе ЈУ-е Дјечији вртић „Душко Радовић“ Угљевик у правном промету, оснивач 

одговара до висине оснивачког улога. 
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III- ДЈЕЛАТНОСТИ УСТАНОВЕ 

 

Члан 6. 

Основна дјелатност установе је: 

 

85.10  ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

88.91  ДЈЕЛАТНОСТ ДНЕВНЕ БРИГЕ О ДЈЕЦИ 

 

Поред дјелатности из претходног става ЈУ Дјечији вртић „Душко Радовић“ Угљевик, 

може без уписа у регистар да обавља и друге дјелатности које служе дјелатности уписане 

у регистар, које се уобичајено обављају уз те дјелатности, у мањем обиму или повремено, 

а у циљу остваривања функције за коју је основана. 

 

IV- НАЧИН ОБЕЗБЈЕЂЕЊА СРЕДСТАВА ЗА РАД УСТАНОВЕ 

 

Члан 7. 

 

Средства за пословање ЈУ Дјечији вртић „Душко Радовић“ Угљевик обезбјеђују се из : 

 Буџета оснивача ( за плате и накнаде трошкова запослених, порезе и доприносе за 

лична примања, трошкове материјала и услуга, трошкове за набавку сталних средстава, 

инвестиционо и текуће одржавање) 

 Дјелатности установе ( од корисника услуга) 

 Донација  

 Других извора 

Средства за пословање ЈУ Дјечији вртић „Душко Радовић“ Угљевик, троше се у складу са 

Законом о буџетском систему РС, Законом о трезору и Одлуком о извршењу буџета 

Општине Угљевик за текућу годину. 

 

V- ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА У ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 8. 

 

У циљу обављања дјелатоности, због којег је ЈУ Дјечији вртић „Душко Радовић“ Угљевик 

основан, Оснивач у складу са Законом: 

 Обезбјеђује средства и прописне услове за рад установе 

 Врши благовремено именовање и разрјешење органа управљања 

 Даје сагласност на годишњи програм рада и финансијски план установе 

 Разматра и усваја годишњи извјештај о пословању као и финансијски извјештај 

 Даје сагласност на Статут установе 

 Даје сагласност на Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста. 

 

VI- ОРГАНИ ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ДУШКО РАДОВИЋ“ УГЉЕВИК 

 

Члан 9. 

 

Органи  ЈУ Дјечији вртић „Душко Радовић“ Угљевик су Управни одбор и Директор. 

 

Члан 10. 

 

Чланове Управног одбора именује и разрјешава оснивач на период од четири године. 
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Члан 11. 

 

Рад Управног одбора се ближе одређује Пословником о раду управног одбора. 

 

Члан 12. 

 

Директор руководи, представља и заступа ЈУ Дјечији вртић „Душко Радовић“ Угљевик, и 

одговоран је за законитост његовог рада, без ограничења. 

Директора именује и разрешава оснивач на период од четири године. 

 

Члан 13. 

 

Надлежност и поступак именовања  и разрјешења органа управљања, ближе ће се 

регулисати Статутом  ЈУ Дјечији вртић „Душко Радовић“ Угљевик. 

 

VII- РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА 

 

Члан 14. 

 

ЈУ Дјечији вртић „Душко Радовић“ Угљевик ће донијети Статут у складу са овом 

Одлуком у року од 60 дана од дана доношења ове Одлуке. 

 

Члан 15. 

 

До доношење Статута и других општих аката примјењиваће се досадашњи Статут и акти 

уколико нису у супротности са Законом. 

 

Члан 16. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Дјечијег вртића 

„Душко Радовић“ Угљевик број 01-023-7/95 од 31.07.1995. године. 

 

Члан 17. 

 

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

општине Угљевик“.  

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                       Ђоко Симић, професор с.р. 

Број:01-023-1/16                  

Датум: 31.03.2016.године 

 

 

 

 

 
 

 



Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   4. 

  

На основу  члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске”, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 4. став 3. Закона о порезу на 

непокретности („Службени гласник Републике Српске“, број: 91/15) и члана 26 Статута 

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

4/12 и 3/14), Скупштина општине Угљевик на  сједници одржаној дана 31.03.2016.             

д о н о с и 

 

 

O Д Л У К У 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ ВРИЈЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ УГЉЕВИК НА ДАН 31.12.2015.ГОДИНЕ. 

 

 

 

 

Члан 1. 

 

 

 У Одлуци о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине 

Угљевик на  дан 31.12.2016.године („Службени билтен општине Угљевик“ број 12/15) у 

члану 8. врши се допуна и  иза  „з)  вриједност грађевинског објекта- ИНДУСТРИЈСКИ 

ОБЈЕКТИ.....520,87 КМ/м
2
   додаје: 

 

„и) вриједност грађевинског објекта- ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ.....................1.093,48 КМ/м
2
“ 

 

 

Члан 2. 

 

 

               Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 01.01.2016. до 

31.12.2016. године и објавиће се у „Службеном билтену општине Угљевик“.  

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                   Ђоко Симић, професор с.р. 

 Број: 01-476- 6 /16                                                                       

Датум,  31.03.2016.године 
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи „Службени гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

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

на сједници одржаној дана 31.03.2016. године  д о н о с и  

 

 

 

 

О Д Л У К У 

О ОДОБРАВАЊУ СЈЕЧЕ СУВИХ  СТАБАЛА  

 

 

Члан 1. 

 

              Одобрава се сјеча 12 сувих стабала тополе која се налазе у школском дворишту 

подручне школе у Тутњевцу и 4 стабла храста која се налазе на мјесном гробљу у 

Мјесној заједници Коренита – засеок Томићи, а која су власништво Општине Угљевик. 

 

 

Члан 2. 

 

Исјечена дрва ће се користити као огревно дрво у подручној  школи у Тутњевцу и у 

Ватрогасној јединици Угљевик 

Члан 3. 

 

 

       Овлашћује се Начелник општине Угљевик да спроведе поступак јавних набавки и 

изабере најповољнијег понуђача који ће извршити сјечу предметних стабала.  

 

 

                                                                      Члан 4. 

 

 

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

билтену општине Угљевик“. 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                        Ђоко Симић, професор с.р. 

Број: 01-370-20/16                                                                             

Датум, 31.03.2016.године 
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 На  основу члана 30. Закона о локалној самоуправи „Службени гласник РС“, број 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и  члана 26.  Статута  општине Угљевик („Службени  

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

општине  Угљевик  рјешавајући по захтјеву Јовановић Алексе, сина Владислава из 

Забрђа, на  сједници  одржаној  дана  31.03.2016.  године,  д о н о с и 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О  ПЛАЋАЊУ НАКНАДЕ ЗА ЗАКУП ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 

РАТАМА 

 

 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се Јовановић Алекси, сину Владислава из Забрђа плаћање у ратама 

накнаде за закуп градског грађевинског земљишта у износу од 14.081,70 КМ за локацију 

број 17 у Угљевику.  

           

Члан 2. 

 

           Обавезује се Јовановић Алекса из Забрђа да накнаду за закуп градског 

грађевинског земљишта плаћа у 12 једнаких мјесечних рата рачунајући од дана 

закључивања судског поравнања. 

 

Члан 3. 

 

          Ослобађа се закупац Јовановић Алекса плаћања накнаде на име законске затезне 

камате на главни дуг. 

 

Члан 4. 

 

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

билтену општине Угљевик“.  

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                  Ђоко Симић, професор с.р. 

Број: 01-40-50/16                                                                        

Датум, 31.03.2016.године 
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На основу члана 22. става 2. и 23. став 1. Закона о стварним правима („Службени 

гласник РС“, број 124/08, 3/09, 58/09 и 95/11), члана 30. став 1. алинеје 11. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

члана 26. Статута општине Угљевик („Службени гласник РС“, број 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 

4/12 и 3/14) Скупштина општине Угљевик на сједници одржаној дана  31.03.2016. године  

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА 

 

Члан 1. 

 

          Овом Одлуком стиче се својина на непокретностима означеним као к.ч. број 3694/2 

зв.„Виноград“, њива 8 класе, површине од 6367 м2 и к.ч. број 3695/2, зв. „Виноград, 

шума 4 класе, површине од 3951 м2, уписане у Лист непокретности број 1288/2  К.О. 

Забрђе на име Цвијић Радомира, сина Јове из Забрђа са 1/1, а по з.к. стању цијели 

сувласнички дио у некретнинама уписаним у з.к. улошку број 818. К.О. Забрђе на име 

Цвијић Радомира, сина Јове из Забрђа, заједно са воћним засадима на наведеним 

некретнинама.                          

          Предметне некретнине из претходног става стичу се ради проширења градског 

гробља Угљевик. 

Члан 2. 

 

          Стицање предметне непокретности реализоваће се Уговором о купопродаји за 

укупан износ од 65.000,00 КМ, с тим да се једна половина купопродајне цијене плати у 

току 2016.године а друга половина у току 2017.године. 

          Остале трошкове (нотарске обраде) сноси Општина Угљевик. 

 

Члан 3. 

 

         На предметним некретнинама ове одлуке у  Лист непокретности број 1288/2. К.О. 

Забрђе извршиће се упис право посједа на горе наведеним парцелама у корист Општине 

Угљевик, а по з.к. стању на цијелом сувласничком дијелу у з.к. улошку број 818. К.О. 

Забрђе извршиће се упис права сусвојине у корист општине Угљевик.  

 

Члан 4. 

 

         Овлашћује се Начелник општине Угљевик да на основу ове одлуке закључи Уговор 

о купопродаји са продавцем, по претходно прибављеном позитивном мишљењу 

Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника у Бијељини. 

 

Члан 5. 

                                                                           

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

општине Угљевик“.  

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                    Ђоко Симић, професор с.р. 

Број:01-475-6/16                                                                              

Датум, 31.03.2016.године 
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   На основу члана 22. става 2. и 23. став 1. Закона о стварним правима („Службени 

гласник РС“, број 124/08, 3/09, 58/09 и 95/11), члана 30. став 1. алинеје 11. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

члана 26. Статута општине Угљевик („Службени гласник РС“, број 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 

4/12 и 3/14) Скупштина општине Угљевик на сједници одржаној дана 31.03.2016.             

године  д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА 

 

                                                               Члан 1. 

 

          Овом Одлуком стиче се својина на непокретностима означеним као к.ч. број 360 

зв.„Брдо“, воћњак 2. класе, површине од 2970 м2 уписана у Посједовни лист број 275.  

К.О. Мезграја на име Петровић Здравке, кћери Радивоја из Мезграје са 1/1, а по з.к. 

стању сувласнички дио од 2/288 у некретнинама уписаним у з.к. улошку број 87. К.О. 

Мезграја на име Петровић Здравке, кћери Радивоја из Мезграје.                          

          Предметне некретнине из претходног става стичу се ради оснивања гробља у 

Мезграји-Косе. 

                                                                Члан 2.  

 

          Стицање предметне непокретности реализоваће се Уговором о купопродаји за 

укупан износ од 8.000,00 КМ. 

          Остале трошкове (нотарске обраде) сноси Општина Угљевик. 

 

                                                                Члан 3.  

 

         На предметним некретнинама ове одлуке у  Посједовни лист број 275. К.О. 

Мезграја извршиће се упис право посједа на горе наведеној парцели у корист Општине 

Угљевик, а по з.к. стању на сувласничком дијелу од 2/288 у з.к. улошку број 87. К.О. 

Мезграја извршиће се упис права сусвојине у корист општине Угљевик.  

 

                                                                Члан 4. 

 

         Овлашћује се Начелник општине Угљевик да на основу ове одлуке закључи Уговор 

о купопродаји са продавцем, по претходно прибављеном позитивном мишљењу 

Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника у Бијељини. 

 

                                                                Члан 5.  

                                                                     

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

општине Угљевик“.  

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                         Ђоко Симић, професор с.р. 

Број:01-477-1/16                                                                                     

Датум, 31.03.2016.године 
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број  

101/04,42/05, 118/05 и 98/13),  члана 5. Закона о финансирању политичких странака из 

буџета републике, града и општине („Службени гласник РС“, број:65/08), и члана 

26.Статута општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“ број 

6/05,4/07,4/08,5/09, 4/12 и 3/14), а у складу са Одлуком о усвајању плана буџета општине 

Угљевик за 2016.годину, Скупштина општине Угљевик на сједници одржаној дана 

31.03.2016.године,  д о н о с и  

 

 

ПРОГРАМ О ИЗМЈЕНИ ПРОГРАМА РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА 

НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 2016.ГОДИНУ 

 

Члан1. 

 

У Програму расподјеле средстава непрофитним организацијама за 2016.годину 

(„Службени билтен општине Угљевик“, број 12/15) мијења се: 

-члан 2. I и гласи: 

 

„I- Средстава намјењена за спорт у 2016.године…………………….………304.000,00 KM 

 

     Средства за спорт по Јавном позиву………………………………….…..269.000,00 КМ 

     Средства за школски спорт………………………………………….……….5.000,00 КМ 

     Средства резерве у спорту…………………………………………….…….30.000,00 

КМ“ 

 

-члан 2. VI и гласи: 

 

„VI- Средства за финансирање политичких странака за 2016.годину............76.000,00 КМ 

 

1. Савез независних социјалдемократа………………………………………23.319,20 КМ 

2. Српска демократска странка……………………………………………….20.675,80 КМ 

3. За Угљевик СРС РС-ДП Драган Чавић……………………………………10.101,90 КМ 

4. Српска радикална странка ДР Војислав Шешељ…………………………..7.458,40 КМ 

5. Странка демократске акције…………………………………………………4.814,90 КМ 

6. Социјалистичка партија РС………………………………………………... 4.814,90  КМ 

7. Српска напредна странка РС…………………………………………...…...4.814,90 КМ“ 

 

Члан 2. 

 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у „Службеном билтену 

општине Угљевик“. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Број: 01-40-582/16         Ђоко Симић, професор с.р.      

Датум: 31.03.2016.године                       
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На основу члана 26. Статута општине Угљевик (,,Службени билтен Општине Угљевик,, 

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

одржаној, 31.03.2016. године, доноси  

 

П Р О Г Р А М  

ПРОЉЕТНЕ СЈЕТВЕ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

 

Елементи Програма прољетне сјетве у 2016. години, урађени, су на бази расположивих 

површина ораничног земљишта у области примарне пољопривредне производње. На 

подручју Општине Угљевик укупне ораничне површине износе 7295 ха. Биланс 

сјетвених површина за 2015/2016. годину може се сагледати из следећег прегледа. 

1. засијано у јесен 2015. године 1800 ха. 

2. план прољетне сјетве у 2015. години 4537 ха.  

3. крмно биље стари узгој 958 ха. 

 

 I – ПРОГРАМ ПРОЉЕТНЕ СЈЕТВЕ 

 Основну културу у прољетној сјетви чини кукуруз. У структури прољетне сјетве 2016. 

години, сјетва кукуруза планира се на површини од 3895 ха на индивидуалном сектору. 

Сјетва поврћа има веома значајно мјесто у укупној структури прољетне сјетве у 2016. 

години. У укупној структури сјетве поврћа основну културу чини кромпир. 

 

II – УКУПНО ПЛАНИРАНЕ СЈЕТВЕНЕ ПОВРШИНЕ СУ СЛЕДЕЋЕ  

-Процјена- 

___________________________________________________________________________  

Ред.                  К у л т у р а                                                                            У  х е к т а р и м а  

Број                                              Индивидуални             Државни                     У к у п н о  

                                                             сектор                      сектор 

___________________________________________________________________________  

1.Јара пшеница                                       -                                 -                                           -       

___________________________________________________________________________ 

2. Јари јечам                                            -                                 -                                           -  

___________________________________________________________________________ 

3. Јара зоб                                                -                                 -                                           -  

___________________________________________________________________________ 

4. Кукуруз                                           3895                              -                                          3895  

___________________________________________________________________________ 

5.Соја                                                       -                                 -                                           - 

___________________________________________________________________________ 

6.Сунцокрет                                            -                                 -                                           -    

___________________________________________________________________________ 

7.Дуван                                                    -                                 -                                           -  

___________________________________________________________________________ 

8.Шећерна репа                                      -                                  -                                           -     

___________________________________________________________________________ 

9.Кромпир                                           312                                -                                           312 

___________________________________________________________________________ 

10.Остало поврће                                300                                -                                           300                                                               

___________________________________________________________________________ 

11.Крмно биље                                      30                                -                                            30                                                                           

___________________________________________________________________________ 

ЕФЕКТИВНА СЈЕТВА УКУПНО: 4537                               -                                         4537 

___________________________________________________________________________ 
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III- Основни услов за извршење програма прољетне сјетве у 2016. години је успјешно 

обављена прољетна сјетва за остваривање пољопривредне производње 2016. године. У 

том циљу потребно је сортно сјеме, минерална ђубрива, средства за заштиту биља, 

пољопривредна механизација, резервни дијелови гориво, временски услови и др.  

 

1. С ј е м е 

 За потребе прољетне сјетве 2016. године потребне су количине сортног сјемена из 

домаће производње и то: 

___________________________________________________________________________ 

Ред.       К у л т у р а          Површниа                потребна колич.        Укупна сјемена      бр.                                               

ха                               кг/ха                           -тона- 

___________________________________________________________________________    

1.         К у к у р у з                   3895                              15                                 58 

2.         К р о м п и р                   312                           2300                               717       

___________________________________________________________________________  

 

2. Минерална ђубрива 

 За извршење Програма прољетне сјетве 2016. године, потребно је око 1134 тоне 

минералних ђубрива или 250 кг. по једном хектару сјетвене површине. С обзиром на 

високу цијену ђубрива и сјеменског кукуруза, велике је вјероватноће да се предвиђене 

количине неће утрошити. По Информацији Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Р.С. за прољетну сјетву 2016. год. регресираће Д-2 по умањеној цијени од 

0,60 КМ/ литар од стварне цијене регистрованим пољопривредним произвођачима. 

 

3. Пољопривредна механизација  

Број механизације са којима располаже аграрна привреда Општине Угљевик је 

задовољавајућа и гарантује да ће се сјетва успјешно и у оптималном року обавити, што 

ће зависити и од временских услова за вријеме сјетве.  

 

4. Средства за заштиту биља  

Употребом средстава за заштиту биља је од изузетног значаја за остварење приноса и 

саме производње па је стога неопходно на вријеме обезбједити довољне количине истих. 

Највећи дио ових средстава односи се на инсктициде, хербициде те остала средства за 

заштиту биља и на вријеме их примјенити.  

 

5. Дизел гориво  

За извршење Програма прољетне сјетве потребно је дизел горива у количини од 544,440 

литара, а то је на 1 ха/120 лит. Д-2.  

 

 

 

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А  

СКУШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Број:01- 330-20 /16                     Ђоко Симић, професор с.р. 

Датум,  31.03.2016. године 
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Српске“, 

број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. Статута Општине Угљевик („Сл.билтен 

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

на сједници одржаној дана 31.03. 2016. године, доноси  

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

              Не прихвата се понуда САЛИХОВИЋ АМИР, син Мехмеда из Тузле, за 

куповину  парцеле означене као к.ч.бр. 639. двориште, површине од 405 м2, и у истој 

парцели  стамбена  зграда површине од 63 м2, уписана у ЛН. 415/0. К.О. Угљевик, а по 

зк.стању иста је уписана у зк.ул.бр. 331. К.О. Угљевик,  по цијени од 60.000 КМ, 

(Словима: шездесетхиљадаконвертибилних марака). 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

              Салиховић  Амир, син Мехмеда из Тузле,  понудио  је   СО-е Угљевик  куповину  

парцеле са изграђеном стамбеном зградом, по цијени из диспозитива овог рјешења. 

               

              У поступку је утврђено да буџетом Општине Угљевик нису предвиђена средства 

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

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

диспозитиву овог рјешења.    

            

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

жалба, нити покренути управни спор. 

 

 

 

 

 

 

 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                    Ђоко Симић, професор с.р.                              

Број: 01-475-15/16 

Датум,31.03. 2016.године 
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-330-15/16 

Датум: 28.03.2016. године 

 

             На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 52. и 60. Статута општине 

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

начелник општине Угљевик д о н о с и: 

 

ПРАВИЛНИК   

 
О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА,  КРИТЕРИЈА И ПОСТУПАКА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 

ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА У ПРОЈЕКТУ „ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОВРАТНИКА И 

МЛАДИХ НЕЗАПОСЛЕНИХ ОСОБА КРОЗ ПРОИЗВОДЊУ ПОВРЋА У ПЛАСТЕНИЦИМА“ - 

ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 2016 

 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 

Овим Правилником утврђују се услови, критерији и поступак за остваривање права на додјелу  

пластеника у пројекту „Економско оснаживање повратника и младих незапослених особа кроз 

производњу поврћа у пластеницима „ – Општине  Угљевик 2016. (у даљем тексту: Пројекат). 

 

Члан 2. 

 

Право  на учешће у Пројекту имају повратници и младе незапослене особе са подручја Општине 

Угљевик које посједују властито пољопривредно земљиште или земљиште уступљено на 

кориштење у непосредној близини стамбеног објекта у којем станују.  

 

 

II ПРАВА УЧЕШЋА И УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА  

 

Члан 3. 

 

Подносиоци захтјева  треба да испуњавају  слиједеће услове: 

 

1. Да припада повратничкој популацији  

2. Да је незапослена особа, 

3. Да је подносилац захтјева или члан уже породице власник или посједник 

пољопривредног земљишта погодног за пластеничку производњу а које се налази у 

непосредној близини стамбеног објекта у којем станује, 

4. Да  има могућност наводњавања пластеника, 

5. Да суфинансира 20% од набавне цијене пластеника са пратећом опремом (490,00 КМ), 

6. Да обавезно присуствује едукацији из области пластеничке производње у трајању од два 

дана. 

Члан 4. 

 

Носилац активности везаних за реализацију Пројекта је Комисија за додјелу пластеника коју 

именује начелник општине Угљевик. 
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III  КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА 

 

Члан 5. 

 

Критерији за бодовање подносиоца захтјева: 

 

a) погодност властитог земљишта за пластеничку производњу и могућност наводњавања  

(утврђује Комисија за додјелу пластеника на лицу мјеста) 1-3 бода, 

 

 

- слаби услови  1 бод,    

- добри услови  2 бода, 

- јако добри услови 3 бода. 

 

Кандидати код којих се на терену утврди да не посједују пољопривредно земљиште погодно за 

пластеничку производњу (нпр. велики нагиб, величина парцеле и сл.) или немају могућности 

наводњавања неће се бодовати, те се њихове пријаве неће  узети у разматрање.   

                                 

b) додатни бодови по основу припадности једној од доле наведених категорија: 

 

 подносилац захтјева незапослен (вријеме проведено на бироу за запошљавање) – од 1-4 

бода,        

                                                

- од 0-3 год.   1  бода, 

- од 3-6 год.   2  бода, 

- од 6-10 год.   3  бода, 

- више од 10 год.  4  бода, 

 

- за сваког пунољетног незапосленог члана породице који се налази на Евиденцији 

незапослених особа Бироа за запошљавање - 1  бод,                     

 

- за сваког издржаваног члана породице (незапослене особе које се не налазе на 

Евиденцији незапослених особа Бироа за запошљавање, дјеца, ученици и сл.) -1 бод,                                            

 

 ако је подносилац захтјева повратник – 5 бодова   
 

 младе особе животне старости до 35 година – 5 бодова, 

 

 ако је подносилац захтјева самохрани родитељ – 2 бода, 

 

 социјални аспект (стање на терену, имовно стање, општи дојам и сл.) - од 0-4 бодова. 

 

 регистрација пољопривредне дјелатности – 2 бода 

 

                              

Када кандидати при бодовању имају исти број бодова, предност ће имати  кандидати који имају 

статус повратника и младе особе.  

  

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

1. захтјев за суфинансирање пројеката у пољопривреди, 

2. увјерење о пребивалишту подносиоца захтјева – оригинал или овјерена копија  

3.         овјерена копија личне карте  

4. овјерена кућна листа, 

5. доказ о незапослености кандидата издат од Бироа за запошљавање или потврда да особа 

није порески обвезник 
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6. доказ о незапослености свих пунољетних чланова породице издат од Бироа за 

запошљавање 

7.  Потврде из школе/факултета за дјецу/издржаване чланове домаћинства 

8. Потврда о висини примања запослених чланова домаћинства 

9. власништво или посјед над парцелом  (копија ЗК извадка или Посједовног листа), 

10. овјерена изјава да ће суфинансирати 20% од набавне цијене пластеника са пратећом 

опремом ( 490,00 КМ), те да ће обавезно присуствовати едукацији из области 

пластеничке   производње у трајању од два дана, 

11. доказ да је подносилац захтјева поватник 

12. доказ да је самохрани родитељ (овјерена кућна листа), 

13. копија потврде о упису у Регистар пољопривредних газдинстава издата од стране АПИФ-

а према мјесту пребивалишта (физичка лица) издате у 2016.години (није обавезујуће). 

                                                              

V  ИЗБОР КАНДИДАТА 

 

Члан 6. 

 

Општина Угљевик објављује Јавни позив за предају захтјева за додјелу пластеника. 

Рок за предају захтјева за додјелу пластеника је осам радних дана од дана објављивања на 

огласној табли општине Угљевик.  

 

Јавни позив садржи услове и критерије које кандидат мора испуњавати, потребну документацију 

и рок за подношење захтјева.   

 

Избор кандидата за додјелу пластеника врши се на основу пристиглих пријава на Јавни позив. 

 

Члан 7. 

 

Комисију за одабир крајњих корисника за додјелу пластеника са пратећом опремом путем 

суфинансирања у сарадњи са хуманитарним организацијама и Министарством чине: 

представник Федералног министарства расељених особа и избјеглица, представник организације 

Муслим Аид и представник Општине.  

Комисију из претходног става именује Начелник општине Угљевик. 

 

 

Задатак Комисије је :  

• преглед приспјелих пријава, евидентирање кандидата који испуњавају услове из Јавног 

позива, обављање увиђаја на лицу мјеста, сачињавање листе крајњих корисника на 

основу утврђених критерија за бодовање те исту доставља Начелнику општине.  

 

Сагласност на предложену ранг листу кандидата даје Начелник општине.  

 

Ранг листа одабраних кандидата се објављује на огласној табли Општине и службеној wеб 

страници Општине Угљевик. 

Члан 8. 

 

Изабрани кандидати потписују двопартитни Уговор о додјели пластеника, којим ће бити 

регулисана сва даља међусобна права и обавезе. 

 

Члан 9. 

 

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

Угљевик“.                                                                      

                                                                                                               

                       

                                    НАЧЕЛНIК ОПШТIНЕ                                           

                                                                                Василије Перић, дипл.ек.  с.р. 
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске" број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 51. Статута општине Угљевик 

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

општине Угљевик  д о н о с и 

ПЛАН ПРОМОЦИЈЕ ПРИВРЕДНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА И ПОГОДНОСТИ 
ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

I - УВОД 

Полазећи од 

- Стратегије развоја Општине Угљевик, 

- опредјељења Општине Угљевик да унаприједи предуслове за привлачење 

инвестиција и убрзање локалног економског развоја, као предуслова за повећање 

запослености, већих прилива средстава у општински буџет и унапређење 

квалитета живота становника Општине Угљевик у цјелини, 

имајући у виду 
- савремене услове велике понуде инвестиционих локација и недовољно слободних 

инвестиционих средстава и 
- неповољан имиџ који простор цијелог Западног Балкана, а поготово Босна и 

Херцеговина (БиХ), има као постконфликтно и још увијек недовољно стабилно 
подручје, 

препознајући значај маркетинга и односа са јавношћу као важних дисциплина за 

привлачење инвестиција у Општину Угљевик и цијенећи да је плански приступ једино 

дјелотворан у активностима од стратешког значаја, Општинска управа је приступила 

изради Плана промоције привредних потенцијала и погодности за улагање у Општину 

Угљевик (у даљем тексту: План). 

II - РАЗУМИЈЕВАЊЕ КОМУНИКАЦИЈСКИХ  ПОТРЕБА И КОМУНИКАЦИЈСКИ ИЗАЗОВИ 

1. КОМУНИКАЦИЈСКЕ  ПОТРЕБЕ 

На основу контаката са привредницима, размјене искустава и праћења позитивних 

пракси у развијеним земљама и образовних програма, уочене су следеће комуникацијске 

потребе: 

 

- увођење система „једног шалтера" за  давање свих услуга и информација прије, 

током и после инвестирања са службеником који је задужен за инвеститоре, 

поред подразумијевајућих особина које се траже од службеника Општинске 

управе, има одговарајућа знања из ове области, презентацијске способности и 

познавање најмање енглеског језика. 

- развој инвестцијског водича, летака, брошураи других материјала са најважнијим 

информацијама о условима за започињање пословања као и погодностима 

улагања на српском, енглеском и другим свјетским језицима, 

- заговарање код институција на нивоу Републике Српске и БиХ за бољу 

промоцију привредних потенцијала и погодности Општине Угљевик, 

- редизајн постојећих и креирање нових промотивних материјала Општине, 

укључујући и израду лога, кључних порука, видео материјала, прилагоднe 
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вебстране у складу са савременим трендовима и потребама промоције 

привредних потенцијала и погодности улагања. 

2. КОМУНИКАЦИЈСКИ  ИЗАЗОВИ 

Као комуникацијски изазови намећу се: 

- Лоша медијска слика јавног мњења у Републици Српској и БиХ, у међународном 

јавном мњењу о Западном Балкану  о БиХ као недовољно стабилном 

постконфликтном подручју,  

- Двогодишњи изборни циклуси и утицај евентуалне промјене власти на економску 

политику, 

- Недовољна свијест код локалне управе о потреби мијењања имиџа Општине и 

усклађивања са савременим корпоративним стандардима, 

- Недовољно изграђен имиџ Општине Угљевик као локације погодне за 

инвестирање у земљи, земљама окружења, и другим земљама, 

- Недовољан ниво знања и вјештина у области комуникације код локалне управе, 

- Недовољна координација организационих јединица Општинске управе у области 

односа са јавношћу, 

- Недовољна свијест о важности савременог дизајна за остављање позитивног 

првог утиска и непрепознавање потребе за улагањем средстава у редизајн 

Општинских промотивних материјала, 

- Недовољна средства за квалитетну промоцију привредних потенцијала и 

погодности, 

- Недовољно познавање страних језика у установама и организацијама које 

представљају важне станице приликом доласка и пословања страних инвеститора 

у Општини Угљевику. 

III- ЦИЉ ПЛАНА 

Главни циљ примјене овог Плана је промоција инвестиционих потенцијала и 

погодности улагања како би се привукли нови инвеститори и стимулисала додатна 

улагања од стране постојећин инвеститора у Општину Угљевик. 

 
IV- КОМУНИКАЦИЈСКИ ЦИЉЕВИ 

Комуникацијски циљеви овог плана су информисање и увјеравање што већег броја 

припадника циљних група о погодностима инвестирања у општину Угљевик и 

подстицање да инвестирају у Угљевик, односно, да потенцијалним инвеститорима 

пренесу информације о општини Угљевик као средини са погодностима за улагање, као 

и мијењање свијести и пословних навика становника општине Угљевик у правцу 

усклађивања са стандардима који важе у развијеним земљама. 

Квалитативни циљеви: 

 

- Унапређење имиџа Општине Угљевик као локације пожељне за инвестирање, 
      -  представљање привредних потенцијала и погодности у Општини Угљевик 

             потенцијалним   Инвеститорима 

- Пружање подршке инвеститорима у свим фазама пословања: прије саме одлуке о 

инвестирању, током започињања пословања и након тога, 
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- Подстицање заједничког ангажовања локалног привредног сектора, локалне 

управе,  становништва и становништва у дијаспори у циљу промовисања 

потенцијала за улагање у општини Угљевик.  

Квантитативни циљеви за наредних 12 мјесеци: 

 

- Објава минимално 100 чланака у дневним новинама и специјализираним 

магазинима у земљи, иностранству, и земљама у којима је становништво у 

дијаспори. 

- Минимално 30 ТВ и радио интервјуа за домаће, регионалне и међународне 

медије.  

- Повећати посјећеност вебстрани Општине за 30% 

- Повећан број инвестција у Општини. 
 

V- ЦИЉНЕ ГРУПЕ 

1. ПРИМАРНА ЦИЉНА ГРУПА 

1.1. Инвеститори - страни , домаћи и становништво у дијаспори 

Међу њима, фокус треба да буде 

на: 

а) средњим и великим компанијама које имају потребу за ширењем производње, а 

налазе се у БиХ, сусједним и другим земљама, 

б) мултинационалним компанијама које су већ позициониране у сусједним државама, 

в) компанијама које већ успешно сарађују са предузећима у Републици Српској и БиХ, 

г) компанијама које би преузимањем или неким другим обликом стратешког 

повезивања омогућила предузећима у овом региону да одрже ниво пословања и да се 

додатно развију, 

д) становништво Угљевика у дијаспори које је вољно да покрене предузећа у Угљевику.  

 
1.1.1. Карактеристике 

Инвеститори доносе одлуке о инвестирању на основу прорачуна поврата на ризик, 

узимајући у обзир економски и политички ризик у земљи као и друге ризике. 

Представници ове циљне групе имају изражене преговарачке вештине. Профитно су 

оријентисани. Поседују изражену предузетничку иницијативу.  

 

Приликом доношења одлуке о инвестирању, инвеститори узимају у обзир четири врсте 

тражње: 

- тражњу за производним ресурсима, 

- тражњу за тржиштем, 

- тражњу за смањењем трошкова и 

- тражњу за клијентима. 

Како на већину ових фактора Општина не може директно утицати, онда је јако битно 

посветити пажњу фактору који је такође јако битан за инвеститоре, а на који се може 

директно дјеловати - пословној клими и условима за инвестирање на територији 

Општине. 
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На основу ових заједничких, потребно је издвојити сљедеће специфичне карактеристике 

инвеститора као примарне циљне групе: 

а) упоређују инвестициону могућност на једној локацији са сличним условима или 

пројектима који су им доступни, тако да су кључни фактори за њих конкурентност 

локације у којој могу пословати са што мање несигурности;  

б) очекују да ће услови на основу којих ће се и одлучити на инвестирање, остати 

непромијењени и да ће бити поштовани. Пракса у којој се у средини која жели да 

привуче инвестиције арбитрарно и често мијењају,  што може одвратити потенцијалног 

инвеститора и довести до повлачења; 

в) значајна одлука за инвестициону одлуку је смањење трошкова неопходних за 

почетак, односно престанак рада компаније; 

г) очекују обезбијеђене услуге у постинвестиционом периоду; 

д) посједују изражену мобилност у пословању; 

ђ) мотивисани су ниским трошковима радне снаге (посебно образоване); 

е) имају дугорочнији инвестициони план; 

ж) доносе одлуке о инвестирању узимајући у обзир економски и политички ризик, 

перспективу за раст, ликвидност и остало.  

 

 1.2.Дипломате, представници међународних организација 

 

- домаће и међународне установе и организације (дипломатске мисије, државне 

агенције за међународну помоћ и развој, међувладине и међудржавне 

организације - ЕУ, ОЕБС, Свјетска банка, ЕБРД, ЕИБ и  др.) 

- фондације, представници појединих развојних програма (нпр. ИПА, СИДА, 

УНДП, УСАИД, Фонд отворено друштво, УСАИД/Сида ГОЛД, Свјетска банка, 

ИФЦ, ОРИО и др.) 

- дипломатска представништва БиХ у иностранству, 

- представништва Републике Српске у иностранству. 

 

1.3. Медији 

 

- представници медија у земљи – новинске агенције, уредници и новинари 

дневних, седмичних, мјесечнинх новина, ТВ, радио, специјализирани часописи и 

магазини,  

- представници медија у региону - новинске агенције, уредници и новинари 

дневних, седмичних, мјесечнинх новина, ТБ, радио, специјализирани часописи и 

магазини 

-  међународни медијi (ФТ, Економист, и др.) 

 

2. СЕКУНДАРНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ 

 

Секундарне циљне групе су представници локалне привреде, грађани Угљевика, 

представници власти на нивоу Републике Српске и БиХ, као и представници локалне 

самоуправе. 

Приликом примјене Плана треба обратити пажњу на карактеристике ових циљних група 

и ускладити активности са њима. 
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VI - КЉУЧНЕ ПОРУКЕ 

У процесу изградње имиџа неопходно је прво идентификовати перцепцију 

потенцијалних инвеститора и на основу тога креирати главне промотивне поруке морају 

узимати у обзир специфичне, конкурентске предности Угљевика, те на основу тога, 

примјерен начин промоције. 

Поруке су јавно саопштени циљеви који се желе остварити на дугорочном плану и 

требало би да представљају оно што општина ради у оквиру пројекта и оно што 

Општина жели да заинтересоване стране мисле о њеном раду. 

Ове поруке касније треба усагласити са активностима на примјени Плана које би 

требало да доведу до директног или индиректног придобијања инвеститора. Имајући 

све ово у виду, као и раније изнијете циљне групе којима се обраћамо кроз 

имплементацију овог Плана, креирање порука се треба обавити на неколико нивоа. 

Први ниво у постављању одговарајућих порука представља адекватно представљање 

Угљевика као потенцијално атрактивног инвестиционог локалитета. 

Други ниво представља истицање јасних и недвосмислених користи и олакшица за 

будуће инвеститоре. 

Трећи ниво би требало да буде окренут ка креирању и представљању вриједности које 

немају директне везе са пословањем, али који у значајној мјери подржава приступ 

позитивног доживљаја општине Угљевик, као што су да је Угљевик добро и безбједно 

мјесто за живот, са добрим образовним  и  здравственим системом. 

Најважније поруке које  Општина Угљевик може послати на пољу привлачења 

инвестиција: 

 Повољан географски положај 

 Погодан и лак приступ преко путева, ријечних лука, жељезницом и ваздухом 

 Квалификована и стручна радна снага 

 Локације спремне за инвестирање у индустријској зони  

 Конкурентне пореске стопе и подстицаји прилагођени појединачном инвеститору 

 Локална самоуправа-подржава инвестиције у свим фазама и посвећена сталном 

побољшању пословног окружења 

 Природни ресурси – угаљ, кречњак, енергија, обрадиво пољопривредно 

земљиште  

 Одлични климатски услови за пољопривреду, посебно за воћарство  

 Традиција и историја у пољопривреди, посебно воћарство и сточарство,  

 Традиција у енергетском и рударском сектору  

 Трошкови енергије и комуналних услуга међу најнижим у Европи  

 Добро и безбједно мјесто за живот 

 

Општина Угљевик је у погледу развијања услова  привлачења инвестиција већ 

предузела сљедеће кораке: 

 Усвојена Стратегија развоја Општине Угљевик до 2019. године 
 Општинска управа покренула интензивно активности у вези са стварањем 

повољног пословног окружења (приступила процесу добијања BFC) 
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 Израђене бројне студије о кориштењу природних и других ресурса (нпр. Студија 

изводљивости за изградњу цементаре, Студија изводљивости за производњу 

гипса) 

Поруке треба унијети у сваки наступ и документ који ће се касније производити за 

обраћање циљним групама: 

- саопштења за медије, 

- конференције за медије 

- интервјуе, 

- успјешне приче, 

- брошуре, 

- летак, 

- вебстрана, 

- видео материјал, 

- социјалне мреже, 

- сајмови, 

- састанци, сједнице (Привредни савјет, сједнице Скупштине Општине, састанци са 

представницима медија и др.), 

- електронске поруке 

- позивнице, 

- захвалнице/честитке, 

- кореспонденцију итд. 

Ипак, треба нагласити да не треба увијек користити све поруке у истом тренутку, 

уколико то није одговарајуће. Одређене поруке се могу користити само за одређене 

циљне групе.  

VII - СРЕДСТВА И АЛАТИ КОМУНИКАЦИЈЕ, КОМУНИКАЦИОНИ КАНАЛИ 

 

Потребно је обратити пажњу да је поруке могуће преносити на вербални и на 

невербални начин, као и унаприједити дизајн свих алата којим се преносе поруке. 

Пожељно је да дизајн буде једнообразан или сличан, како би  идентитет Општине био 

препознатљив на свим штампаним, виртуелним и сличним алатима и материјалима 

намијењеним промоцији. 

 

КОНКРЕТНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕМА ЦИЉАНИМ ГРУПАМА 

На основу порука које треба пласирати и циљних група којима су намијењена средства и 

алати комуникације, односно, комуникациони канали ће бити: 

 

1. ЦИЉНА ГРУПА – ИНВЕСТИТОРИ 
 

1.1. Успостављање базе података и иницијалног контакта 

Ова активност подразумева креирање базе података потенцијалних и постојећих 

инвеститора и             остваривање иницијалне комуникације (телефонска и електронска 

кореспонденција уз могућност заказивања директних састанака) са потенцијалним 

инвеститорима и њихово подстицање за улагања у Општину Угљевик. 

Као средства комуникације, у овој фази ће се користити електронска писма и директни 

телефонски позиви, путем којих ће идентификовани инвеститори бити обавијештени о 

намјерама и плановима у вези са могућностима инвестирања у Општину Угљевик. 

Писма ће бити слана електонским путем на основу постојећих и доступних база са 
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контактима привредника листа и специјализованих група привредника. Сљедећи корак 

ће, у складу са могућностима, бити контактирање потенцијалних инвеститора 

телефоном, како би се покушало заказивање будућих састанака. 

На овај начин би се, поред иницијалног контакта, провјерио и степен заинтересованости 

инвеститора за потенцијална улагања у Општину Угљевик. Након тога услиједили би 

састанци, који би били прилика за детаљније упознавање инвеститора са предностима и 

погодностима које пружа Општина Угљевик за инвестирање. 

1.2. Развој графичких елемената за потребе изградње визуелног идентитета 

Циљ ове активности је успостављање визуелне препознатљивости инвестиционог 

бренда. На основу постојећих графичких елемената неопходно је одрадити редизајн 

и/или израдити цјеловиту књигу стандарда, како би се постигла јединствена 

препознатљивост. Поред грба Општине који је већ препознатљив, али ипак није у 

потпуности погодан за динамичан дизајн промо-материјала какав је потребан за добар 

визуелни идентитет, потребно је израдити лого модерног и једноставног дизајна који ће 

представљати један или неколико незваничних мотива по којима је Угљевик 

најпознатији (нпр., угаљ, шљиве, планина Мајевица, ријека Јања, Филип Вишњић, 

печење ракије). Лого може садржати и неки од елемената са грба Општине, али 

поједностављеног изгледа, што може бити визуелна веза са грбом и тако допринијети 

одржању једнообразности промотивних материјала. 

Након израде лога, поред већ постојећих критеријума за употребу грба, потребно је 

детаљно регулисати критеријуме на основу којих ће  на промотивним материјалима бити 

коришћен лого, чиме ће симболи Општине на одговарајући начин, у визуелном смислу, 

пренијети поруке ка циљним групама. 

Такође, потребно је учинити атрактивнијим изглед меморандума који користи Начелник 

за кореспонденцију (у којем ће остати грб Општине, али којем се може придодати и 

лого), као и прописати изглед докумената која издају организационе јединице, на којима 

треба да буде средњи грб или лого Општине. 

1.3 Израда електронског водича за инвеститоре 

Ова активност представља израду интерактивне базе података која би потенцијалним 

инвеститорима омогућила једноставну претрагу података и која би на једном месту 

генерисала све неопходне информације, прописе, дозволе и слично. Поред тога што би 

првенствено био намењен инвеститорима, овај софтвер би омогућио и локалној 

самоуправи бржу претрагу и надгледање инвестиционих података и информација. На 

овај начин, додатно би се убрзао и поједноставио процес доношења инвестиционих 

одлука.1.4 Израда видео-презентације и видео-спота 

За потребе презентације инвестиционог потенцијала Општине, треба израдити 

промотивну видео-презентацију (у трајању од око 10 минута). 

По својој структури, презентација ће садржати информације о Општини и њеним 

инвестиционим потенцијалима, предности улагања на територији Општине, као и дио у 

којем ће бити представљена Општина као средина пожељна за живот и рад. Поред 

представника потенцијалних инвеститора, презентација ће бити намијењена и другим 

општинама, привредним коморама и медијима. 

Материјал из видео презентације треба искористити за израду видео-спота у трајању од 

1- 2 минута. 
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У складу са могућностима, видео-презентацију и спот треба емитовати на телевизијама, 

а обавезно их поставити на званичне странице Општине и промовисати на другим 

сајтовима и друштвеним мрежама на интернету. Такође, овај видео-материјал у 

електронској верзији у свакој одговарајућој прилици треба дијелити представницима 

циљних група овог Плана и приказивати приликом посјета привредних и осталих 

делегација општини Угљевик. . 

1.5. Израда нове интернет презентације посвећене промоцији привредних потенцијала и 

погодности Општине Угљевик 

Интернет презентација која се буде креирала или модификовала, садржаће све 

информације неопходне за потенцијалне улагаче: 

- анализу стања и ситуације на терену 

- корисне информације о начину прибављања потребне документације за улагање и 

покретање  пословања 

- списак тренутних инвестиција 

- специфичне информације о појединим секторима, дјелатностима и активностима, 

таксама, подстицајима 

- примјере и резултате тренутно реализованих инвестиција, препоруке, корисне 

линкове, актуелности, секцију и слично. 

 

Интернет презентација ће бити најмање двојезична (српски и енглески), с дугорочним 

циљем да буде преведена и на језике говорних подручја са којих се очекује долазак 

потенцијалних инвеститора. 

Поред овога, циљ је да интернет презентација: 

-  буде јасна, једноставна и лака за коришћење са функцијама које омогућавају 

претрагу и мапу сајта, 

- буде брза за претрагу и прелажење на нове странице, са једноставном, али 

ефектном графиком, 

-  буде регуларно одржавана и освјежавана информацијама, 

-  буде погодна за комуникацију са потенцијалним инвеститорима. 
 

1.6. Мултимедијална интерактивна презентација 

За потребе представљања намјера и будућих активности локалне самоуправе у погледу 

могућности за инвестирање, треба израдити мултимедијалну интерактивну 

презентацију. Презентацију треба редовно ажурирати и прилагођавати појединим 

потенцијалним инвеститорима и представницима других циљних група, у зависности од 

њиховог поља интересовања. 

Циљ презентације је да се њоме свим заинтересованим инвеститорима приближе 

активности и планови локалне самоуправе у погледу инвестирања. У свом првом дијелу, 

она би требало да садржи уопштене информације о Општини и могућностима за 

инвестирање, док други дио треба да садржи конкретне показатеље и информације које 

се односе на предности инвестирања у Угљевик.1.7 Учешће на релевантним сајмовима 

Учешће на сајмовима је прилика за представљање економских потенцијала Општине и 

остваривање контаката са потенцијалним инвеститорима. Било да се ради о домаћем или 

иностраном наступу, ови сајмови представљају мјеста промоције, а одлука о учешћу на 
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неком од постојећих сајмова представља важан корак у развојном плану приликом 

имплементације Плана. Сајамски наступи су јако битан и значајан сегмент о коме се 

мора водити рачуна приликом изградње жељеног идентитета и препознатљивости на 

тржишту. Иако сајмови и сајамски наступи углавном не омогућавају директне 

финансијске ефекте, они дугорочно пружају добру базу за изградњу имиџа чиме се 

временом доприноси остварењу планираних резултата. 

Доношење одлуке о учешћу на неком од бројних сајмова треба да се базира на основу 

неколико критеријума, прије свега карактеристика сајамске манифестације (броја 

посјетилаца, типа, величине, времена одржавања) и трошкови наступа (закуп и уређење 

простора, израда промотивног материјала). 

Приликом избора сајма, пожељно је остварити сарадњу са локалним самоуправама у 

окружењу, регионалном и републичком привредном комором и остварити заједнички 

наступ, прије свега на страним сајмовима. 

За потребе сајамских наступа неопходно је да се креирају једнообразни промотивни 

материјали како би се смањили трошкови сталне припреме за сваки наредни сајам 

(брошуре, леци, фасцикле, мултимедијалне презентације, штандови, банери, постери, 

сувенири и слично). Такође, ови промотивни материјали би се користили и у 

промотивне сврхе приликом читавог периода промовисања инвестиционих потенцијала 

и у оквиру свих догађаја у том периоду. 

 

1. Интегрисана медијска кампања 

Ова кампања треба да обухвати све врсте медија - штампане и електронске медије, као и 

интернет. Снажно медијско присуство на одабраним локалним и осталим медијима, 

представља један од најважнијих инструмената промоције економских потенцијала. 

Обезбјеђивање медијских гостовања, креирање одговарајућих садржаја и правовремена 

и одговарајућа комуникација са медијима која подразумијева редован пласман 

информација су кључни предуслови успјешне употребе медија. 

Штампани медији су квалитетан канал за пласман порука, прије свега дневне новине, 

али и специјализовани недељници и мјесечници. Приликом коришћења овог канала, 

треба користити новинске текстове, интервјуе и у каснијој фази огласе. 

 

Имајући у виду да интернет представља свакодневно окружење свих или већине циљних 

група којима се обраћамо, треба посветити пуну пажњу активностима на интернету 

усмјереним ка јачању публицитета. За потребе промоције биће осмишљени и 

дизајнирани weб банери, који ће се постављати на најпосјећеније интернет-странице и 

презентације специјализованих бизнис-часописа. 

 

Поред тога, биће дефинисана и/или унапријеђена база података електронских адреса 

новинара и медија који прате економске теме, а која ће се користити за пласирање 

посебно дизајнираних и креираних саопштења за јавност и новинских текстова. Поред 

тога, требало би се базирати на чланке и преузете интервјуе. 

 

Такође, посебна пажња биће посвећена дјеловању на друштвеним мрежама на 

интернету, као све утицајнијем каналу за пласирање информација. 

Интернет презентације на којима треба бити присутан приликом остваривања плана су 

све интернет презентације привредних комора и струковних удружења која буду 
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расположена за сарадњу, односно, све информативне интернет странице са којима је 

могуће остварити сарадњу. 

2. Организовање инвестиционих форума или скупова 

3. У оквиру постојећих привредних и културних манифестација у Општини, постоји 

могућност за организовање инвестиционих форума или скупова. Инвеститори који 

буду позвани и који буду присуствовали овим манифестацијама, моћи ће да се 

упознају са инвестиционом понудом и да остваре контакт како са локалном 

самоуправом, тако и са локалним привредницима и иницијативама.   Промоција 

најуспјешнијих компанија 

На пријему поводом Дана и Славе Општине биће настављено додјељивање признања 

најуспјешнијим предузећа на подручју Општине, што је својеврсна промоција ових 

предузетника и израз намјере да Општинска управа подржи успјешна предузећа. 

4. Интернет умрежавање 

Ова активност обухвата употребу отворених интернет друштвених сајтова и социјалних 

и бизнис мрежа за одређене групе и покретање тема унутар група које се тичу 

могућности за инвестирање у Општину Угљевик. 

5. Конципирање и израда информативних штампаних промотивних материјала 

Ова активност подразумијева израду материјала који ће се користити у континуитету и 

који нису намијењени искључиво и само инвеститорима. Материјали које треба 

штампати су: 

- Леци 

- Брошуре 

- Водичи 

- Постери 

Ови материјали обавезно треба да садрже карте и слике за идентификацију парцела, 

расположиво земљиште и објекте и њихове карактеристике, административне 

процедуре за отпочињање инвестирања, трошак регистрације и олакшице за компаније, 

намјене и урбанистичке обавезе, инфраструктуру, услуге и јавне услуге, друга предузећа 

присутна у областима потенцијалног инвестирања и слично.  

Пожељно је да и ови материјали буду дизајнирани по истом или сличном обрасцу са 

свим осталим материјалима како би се појачала препознатљивост Општине. 

Ове материјале у свакој одговарајућој прилици треба дијелити представницима циљних 

група овог Плана. Такође, као пригодне поклоне обавезно треба дијелити узорке 

производа локалне привреде (хране и пића за представнике свих циљних група, 

односно, за потенцијалне инвеститоре заинтересоване за одређени сектор - узорке 

производа из тог сектора, ако је могуће, с обзиром на карактеристике производа.) 

 
2. ЦИЉНА ГРУПА – ЛОКАЛНИ ПРИВРЕДНИЦИ 

2.1. Конципирање и реализација семинара за представнике локалне привреде 

Ови семинари треба да обрађују теме страних директних инвестиција, могућности 

стицања конкурентске предности у свјетлу страних улагања и економске шансе 

Општине Угљевик које из овога произлазе. Циљ оваквих семинара је трансфер знања и 

искуства и придобијање ове циљне групе за реализацију циљева Стратегије развоја 
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Општине и овог Плана. Поред представника локалног и регионалног бизниса, на ове 

семинаре треба да буду позивани и представници инвеститора и медија. 

2.2. Организација и одржавање редовних састанака са представницима локалне привреде 

Циљ ове активности је провјера тренутних инвестиционих политика и пракси локалне 

самоуправе. Поред тога, ови састанци ће послужити и као прилика за добијање 

повратних информација и нових идеја од стране локалних предузетника. 

Организовање и реализација студијских посјета инвестиционим локалитетима и 

општинама, односно сајмовима, у Републици Српској/БиХ и региону и посјета 

сајмовима Циљ ове активности је размјена искустава, знања и добрих пракси у погледу 

инвестиционих улагања и програма. 

2.3. Заједничка медијска гостовања 

Ова активност предвиђа организовање и реализацију заједничких медијских гостовања 

са представницима инвеститора и локалне самоуправе на медијима у оквиру 

специјализованих емисија. 

3. ЦИЉНА ГРУПА - МЕДИЈИ 

3.1. Конференције за представнике медија 

Ова активност подразумијева организовање и реализацију редовних конференција за 

представнике медија, на којима би медији били упознати са најновијим и актуелним 

информацијама. 

Конференције треба одржавати у згради Општинске управе, али и на инвестиционим 

локалитетима када се жели пренијети нека информација која је директно повезана са 

тим локалитетом. На конференције треба позивати новинаре и дописнике свих медија 

који дјелују на територији општине и шире, а извјештаје са прес-конференција треба 

слати свим медијима у Републици Српској/БиХ и најважнијим медијима у региону. 

За конференције треба спремати промотивне пакете-кратко наведене основне и актуелне 

информације о инвестирању на подручју Општине, који могу да се састоје од саопштења 

за медије, ЦД-ова са материјалом, фотографијама 

3.2. Образовне трибине и семинари 

Организовање образовних трибина и семинара за представнике медија о инвестиционим 

темама и/или укључивање представника медија на семинаре који ће се организовати за 

представнике локалног привредног сектора и локалне самоуправе има за циљ додатну 

обуку и повећање заинтересованости медија за инвестиционе теме и шансе у општини 

Угљевик. 

4. ЦИЉНА ГРУПА - ШИРОКА ЈАВНОСТ  

4.1. Форуми и трибине 

Ова активност подразумијева реализацију отворених форума и трибина за грађанство о 

теми страних и домаћих улагања, шансама локалног становништва и могућностима које 

стране и домаће инвестиције нуде за ширу друштвену заједницу. 
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Поред тога, на овим догађајима би се представили тренутни резултати и помаци који су 

направљени у пољу примјене Плана, али би се представили и будући кораци и планови. 

Такође, на овај начин би се дошло и до информација о томе шта се у планираној 

реализацији може унаприједити, али би догађај представио и пресјек и оцјену тренутне 

ситуације са позиције локалног становништва. 

VIII- ЉУДСКИ И ОРГАНИЗАЦИОНИ РЕСУРСИ - УЛОГА ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ У ПРИМЈЕНИ ПЛАНА 

1. УЛОГА ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ 

Улога Општинске управе у примјени Плана треба да се огледа у пружању јасних 

инвестиционих смјерница, могућности и стимулација, али и промоцији инвестиционих 

сектора. 

У оквиру Плана, улога локалне самоуправе треба да се огледа у пружању услуга за 

инвестирање, јер су квалитетне услуге постале један од најважнијих фактора приликом 

доношења одлука о инвестирању. 

Кључни принцип када се говори о услугама треба да буде принцип „једног шалтера" 

који укључује фазе прије, током и након инвестирања. Имајући ово у виду, локална 

самоуправа посредством својих механизама треба да: 

- предузме промотивне активности како би пружила комплетан пакет услуга 

потенцијалним страним инвеститорима и представницима дијаспоре; 

- обезбиједи различита упутства и материјале који олакшавају процес оснивања 

предузећа; 

- пружи могућност организовања састанака између заинтересованих инвеститора са 

представницима локалног привредног сектора; 
- обезбеди повјерљив однос са инвеститором у односу на његову конкуренцију (ово се 
односи и на информације о инвеститору који је одустао од инвестиције); 

- утиче на доносиоце одлука на нивоу Републике Српске и БиХ у погледу политика и 

закона које се тичу креирања повољнијег инвестиционог амбијента. 

Поред тога, задатак локалне самоуправе је да се труди да формира стратешка 

партнерства са другим градовима и општинама на нивоу Републике Српске и БиХ, али и 

у ближем окружењу, како би се потенцијални инвеститори додатно заинтересовали за 

могућности које оваква регионална сарадња отвара за њихово пословање.Такође, за 

привлачење инвестиција, као и за имплементацију промотивне стратегије, неопходно је 

да се оствари иницијални позитиван утисак на потенцијалног инвеститора. Ово је битно 

не само као препорука за инвеститора који је заинтересован за инвестирање, већ и као 

добијање добрих препорука нове инвеститоре. 

С тим у вези, јако је битан оквир пословања који се нуди инвеститорима, а ту кључну 

улогу игра локална самоуправа. Перцепција и искуство инвеститора са инвестиционом 

локацијом почиње од тренутка остваривања првог контакта. За овај контакт, јако је 

битно да особе које су укључене у комуникацију имају добре вјештине презентације, 

добро познавање енглеског, а по могућности и других језика, како би се остварио 

почетни позитиван ефекат. У складу са овим, неопходно је да локална самоуправа 

обезбиједи обуку својих запослених о темама инвестиција, пословне комуникације и 

вјештинама презентације. 

1.1. Улога Одјељења за привреду и Стручног савјетника за локални економски развој 

У оквиру Општинске управе, посебан значај у промоцији привредних потенцијала и 

погодности има Одјељење за привреду и Стручни савјетник за локални економски 
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развој као средишња тачка промоције, координације и надгледања инвестирања у 

општину Угљевик. Наведени актери треба да имају проактивну улогу у процесу 

промоције и да прате доступност информација од значаја за инвестирање у Општину, да 

пружају консултативне услуге, организују обуке и повезују све заинтересоване стране.  

 

Промотивне активности  подразумијевају: 

- иницирање, успостављане и одржавање директног контакта са инвеститорима; 

- организовање и оглашавање инвестиционих потенцијала Општине путем 

конференција, семинара, обука, сајмова и свих других видова пружања информација, 

како би се подигла свијест инвеститора о Угљевику као атрактивном инвестиционом 

локалитету; 

- идентификовање и савјетовање потенцијалних ивеститора о могућим областима за 

инвестирање; 

- пружање подршке како новим, тако и постојећим инвеститорима у циљу 

превазилажења неких регулаторних проблема; 

- обезбеђивање информација о доступности нових тржишта за ширење или развијање 

пословања; 

- промоцију и подршку локалним предузетницима како би се и они укључили у процес 

снажнијег привлачења инвестиција; 

- умрежавање, размјену информација и координисање заједничког стратешког наступа 

према потенцијалним инвеститорима са градовима и општинама у окружењу; 

- сарадњу са Одсјеком за односе са јавношћу у циљу успостављања и одржавања 

контаката са медијима; 

- креирање специјализованог тима са члановима који су стручни, искусни и 

квалификовани за ефикасно мобилизовање инвеститора. 

1.2. Улога Одсјека за односе са јавношћу 

Одсјек за односе са јавношћу, као главни посредник између Општинске управе и 

јавности у најширем смислу треба да даје подршку у заговарању промоције привредних 

потенцијала и погодности Општине Угљевик код медија, на интернету (прије свега на 

званичним интернет-страницама Општине Угљевик www.opstinaugljevik.net односно, 

званичној интернет-страници Општине Угљевик посвећеној инвестицијама 

www.ugljevikinvest.net , као и на пословима промоције на друштвеним мрежама), као и 

подршку у реализацији циљева овог плана и побољшавању, односно, осмишљавању 

нових начина промоције привредних потенцијала и погодности Општине Угљевик. 

2. ПАРТНЕРИ 

- Привредна комора Републике Српске 

- Регионална привредна комора Бијељина 

- Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа 

- Агенција за унапређење страних инвестиција у БиХ 

- Надлежна министарства на нивоу Републике Српске и БиХ 

- USAID/Sida GOLD  пројекат. 

 

Број:02-3-1/16   НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

Датум,26.01.2016.                                                                    Василије Перић дипл. ек.  с.р. 

 

http://www.opstinaugljevik.net/
http://www.ugljevikinvest.net/


Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   29. 

  

 

 I. Радни план 2016. године 

Динамика реализације промотивних активости 

 Активност Носилац 

активности 

Временски рок за 

реализацију 

Оквирни буџет 

1 Организација и одржавање 

редовних састанака са локалним 

привредницима/Привредним 

савјетом 

Одјељење за 

привреду и СС за 

ЛЕР 

У континуитету  

2 Успостављање нове интернет 

презентације посвећене 

промоцији привредних 

потенцијала Општине Угљевик 

СС за ЛЕР Јануар 2016.  

3.  Успостављање система 48 

часова   за пријем жалби, молби, 

пружање информација 

грађанима и привреди у вези са 

комуналним услугама 

ССС за 

инфорамционе-

комуникационе 

послове 

Јануар 2016  

3 Успостављање мултимедијалне 

презентације потенцијала 

Општине Угљевик 

Одјељење за 

привреду и СС за 

ЛЕР 

Јануар 2016. У оквиру 

постојећег 

уговора о 

медијској 

промоцији 

4 Израда видео презентације о 

потенцијалима Општине - 

промотивни USB за 

дистрибуцију потенцијалним 

инвеститорима 

Одјељење за 

привреду и СС за 

ЛЕР 

Јануар 2016. Израда 

презентације: у 

оквиру постојећег 

уговора о 

медијској 

промоцији; - 

израда 

промотивних 

USB-а: 200 КМ 

    

5 Израда информативних 

штампаних промотивних 

материјала 

Одјељење за 

привреду и СС за 

ЛЕР 

Фебруар 2016. 2.000,00 КМ 

6 Учешће на међународном сајму 

о Енергетској ефикасности 

(RENEXPO, Београд) 

Учешће на сајму пољопривреде 

у Бијељини . (INTERAGRO) 

Учешће на међународном сајму 

пољопривреде Нови Сад 

Одјељење за 

привреду, Одјељење 

за пољопривреду и 

СС за ЛЕР 

Април 2016. 

 

 

Септембар 2016. 

 

Мај 2016  

10.000,00 КМ 

 Организовање Сајма шљиве и 

ракије уз укључивање дијаспоре 

(удружења која окупљају људе у 

дијаспори са овог подручја и њ. 

културно-умјетничка друштва) 

Агенција за развој 

МСП,  Одјељење за 

привреду и СС за 

ЛЕР 

 

 Јул 2016.  
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7 Израда електронске базе 

података/водича за инвеститоре 

и успостављање контакта са 

инвеститорима 

Одјељење за 

привреду и СС за 

ЛЕР 

У континуитету  

8 Промоција најуспјешнијих 

компанија 
Одјељење за 

привреду, Одјељење 

за пољопривреду 

Стручна служба 

Начелника 

Октобар 2016. 500,00 КМ 

9 Интернет умрежавање ССС за 

информационо-

комуникационе 

послове 

У континуитету  

 10 Конципирање и реализација 

образовних семинара за 

представнике локалне привреде 

Одјељење за 

привреду и СС за 

ЛЕР 

Агенција за развој 

МСП 

У договору са 

Сталним 

привредним 

савјетом, 

Одјељењем за 

привреду и СС за 

ЛЕР 

5.000,00 КМ 

11 Заједничка медијска гостовања Одсјек за односе са 

јавношћу 

У континуитету  
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-364/16 

Датум:03.03.2016.год. 

 

 

                На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05, 98/13), члана 51. Статута општине 

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

и члана 4. Одлуке о поступку за додјелу средстава удружењима грађана на подручју 

општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“ , број 1/15) Начелник општине 

Угљевик д о н о с и : 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о измјени Рјешења о именовању комисије за  

расподјелу средстава удружењима грађана 

 

 

Члан 1. 

 

У Рјешењу о именовању комисије за расподјелу средстава удружењима грађана 

(„Службени билтен општине Угљевик“ број 3/15) у члану 1 под редним бројем 3 умјесто 

„Здравка Вукашиновић,дипл.правник“ треба да стоји „Симић Јелена,дипл. правник“.      

 

                                                                       

Члан 2. 

 

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

општине Угљевик“. 

 

 

 

 

 

                                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број:  02/4-423-265/11 

Датум:  09.03.2016. године 

 

На основу члан 43. И 73. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 207. Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02,87/07 и 50/10), 

члана 51. И 60. Статута Општине Угљевик („Службени билтен Општине Угљевик“, број 

6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14) члана 11.  Правилник о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопривреде и других привредних дјелатности 

(„Службени билтен Општине Угљевик“, број 3/11)  Начелник Општине доноси: 

 

ЗАКЉУЧАК О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ 

 

У Рјешењу о исплати подстицаја за кредите за привредна улагања, број 02/4-423-

265/11 од 20.11.2015. године објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“ број 

13/15 у образложењу исправља се сљедећа грешка: 

 

- Умјесто „Милошевић Ђорђија из Тутњевца“ , треба да стоји „Мирковић 

Гордана из Угљевика“. 

Исправка грешке производи правно дејство од дана од кога производи правно 

дејство Рјешења које се исправља. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Рјешењем Начелника општине Угљевик број: 02/4-423-265/11 од 

20.11.2015.године. Мирковић Гордани  из Угљевика  исплатити на име подстицаја за 

кредите за привредна улагања, износ од 1.888,22КМ (хиљадуосамстотинаосамдесетосам 

КМ и 22/100). Одјељење за финансије извршиће ово Рјешење на терет буџетске позиције 

Капитална улагања у привреду Општине Угљевик за 2015. Годину. 

 У поступку је утврђено да је у образложењу наведеног Рјешења учињена грешка 

у Ставу 1. у имену тако умјесто Милошевић Ђорђија из Тутњевца треба да стоји 

Мирковић Гордана из Угљевика. Обзиром на горе наведено одлучено је као у 

диспозитиву овог Закључка у складу са чланом 207. Закон о општем управном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07 и 50/10). 

 Против овог Рјешења може се изјавити жалба Начелнику општине Угљевик у 

року од 15 дана од дана пријама овог Рјешења. 

Овај Закључак о исправци грешке објавиће се у „Службеном билтену Општине 

Угљевик“. 

 

             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         Василије Перић,дипл.ек.  с.р. 
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На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„ бр 

101/04,  42/05, 118/05 и 98/13 и члана 51. и 60. Статута  општине Угљевик („Службени билтен 

општине Угљевик„ бр 6/05, 4/07  4/08 и 4/12) и члана 10. Одлуке  о извршењу буџета Општине 

Угљевик за 2016. годину,  Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

 

                       Одобрава   се  ЈУ  „Агенција за развој малих и средњих предузећа Општине  

Угљевик „ Угљевик, да може у мјесецу   јануару 2016. године  унијети унапријед оперативни 

буџет :   

        На позицији  412300 Расходи за режијски материјал  износ 350,00КМ 

 

II 

 

                    Налаже се служби буџета, тј службенику задуженом за унос оперативног 

буџета да може на основу  овог Рјешења  извршити унос  исте позиције  под тачком 1 овог 

Рјешења.  

III 

 

                   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у 

„Службеном  билтену  општине  Угљевик“ 

       

РЕПУБЛИКА СРПСКА        

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                             НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

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

Број: 02/5-40-205/16                                                                                                                            

Угљевик, 10.02.2016. г.                                                       

                                                   

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„ бр 

101/04,  42/05, 118/05 и 98/13 и члана 51. и 60. Статута  општине Угљевик („Службени билтен 

општине Угљевик„ бр 6/05, 4/07  4/08 и 4/12) и члана 10. Одлуке  о извршењу буџета Општине 

Угљевик за 2016. годину,  Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

 

                       Одобрава   се  ЈУ  ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД   Општине  Угљевик  да може у 

мјесецу   јануару 2016. године  унијети унапријед оперативни буџет :   

На позицији  4127   Расходи за стручне услуге износ 295,00КМ 

II 

 

                    Налаже се служби буџета, тј службенику задуженом за унос оперативног 

буџета да може на основу  овог Рјешења  извршити унос  исте позиције  под тачком 1 овог 

Рјешења.  

III 

 

                   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у 

„Службеном  билтену  општине  Угљевик“ 

      

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                     НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

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

Број: 02/5-40-259                                                                                                                            

Угљевик, 16.02.2016. г.                                                  
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На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„ бр 

101/04,  42/05, 118/05 и 98/13 и члана 51. и 60. Статута  општине Угљевик („Службени билтен 

општине Угљевик„ бр 6/05, 4/07  4/08 и 4/12) и члана 10. Одлуке  о извршењу буџета Општине 

Угљевик за 2016. годину,  Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

                       Одобрава   се Oпштинској управи  Општине  Угљевик  да може у мјесецу   јануару 

2016. године  унијети унапријед оперативни буџет :   

 

На позицији  4127   Расходи за стручне услуге износ 24.028,00КМ 

 

II 

                    Налаже се служби буџета, тј службенику задуженом за унос оперативног 

буџета да може на основу  овог Рјешења  извршити унос  исте позиције  под тачком 1 овог 

Рјешења.  

 

                                                                                 III 

 

                   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у 

„Службеном  билтену  општине  Угљевик“ 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                                НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

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

Број: 02/5-40-305                                                                                                                          

Угљевик, 22.02.2016. г.    

                                                 

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„ бр 

101/04,  42/05, 118/05 и 98/13 и члана 51. и 60. Статута  општине Угљевик („Службени билтен 

општине Угљевик„ бр 6/05, 4/07  4/08 и 4/12) и члана 10. Одлуке  о извршењу буџета Општине 

Угљевик за 2016. годину,  Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

 

                       Одобрава   се  Народној библиотеци Угљевик , да може у мјесецу   јануару 2016. 

године  унијети унапријед оперативни буџет :   

        На позицији  412300 Расходи за режијски материјал  износ 351,00КМ 

 

II 

 

                    Налаже се служби буџета, тј службенику задуженом за унос оперативног 

буџета да може на основу  овог Рјешења  извршити унос  исте позиције  под тачком 1 овог 

Рјешења.  

                                                                               III 

 

                   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у 

„Службеном  билтену  општине  Угљевик“ 

  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

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

Број: 02/5-40-300/16                                                                                                                

Угљевик, 23.02. 16. г.                                                       
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На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„ бр 

101/04,  42/05, 118/05 и 98/13 и члана 51. и 60. Статута  општине Угљевик („Службени билтен 

општине Угљевик„ бр 6/05, 4/07  4/08 и 4/12) и члана 10. Одлуке  о извршењу буџета Општине 

Угљевик за 2016. годину,  Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

 

                       Одобрава   се  ЈУ СРЦ „РУДАР“ Угљевик , да може у мјесецу   јануару 2016. 

године извршити реалокацију средстава у оквиру оперативног буџета 

       Са позицији  412200 Расходи комуналних и комуникац.усл,износ.200,00КМ 

        На позицију  412700  Расходи за стручне услуге        

                                                                                              

II 

                    Налаже се служби буџета, тј службенику задуженом за унос оперативног 

буџета да може на основу  овог Рјешења  извршити унос  исте позиције  под тачком 1 овог 

Рјешења.  

                                                                                 III 

  

                   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у 

„Службеном  билтену  општине  Угљевик“ 

 

       

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                             НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

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

Број: 02/5-40-318/16                                                                                                                            

Угљевик, 23.02. 16. г.                                                       

 

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„ бр 

101/04,  42/05, 118/05 и 98/13 и члана 51. и 60. Статута  општине Угљевик („Службени билтен 

општине Угљевик„ бр 6/05, 4/07  4/08 и 4/12) и члана 10. Одлуке  о извршењу буџета Општине 

Угљевик за 2016. годину,  Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

                       Одобрава   се  ЈУ  „Агенција за развој малих и средњих предузећа Општине  

Угљевик „ Угљевик, да може у мјесецу   јануару 2016. године извршити реалокацију средстава у 

оквиру оперативнпг буџета и то ; 

        Са позиције 412990 Остали расходи услуге  на износ 600,00КМ 

        На позицији  412700 Расходи за  стручне услуге 

                                                                                                                             

II 

                    Налаже се служби буџета, тј службенику задуженом за унос оперативног 

буџета да може на основу  овог Рјешења  извршити унос  исте позиције  под тачком 1 овог 

Рјешења.  

                                                                                III 

                   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у 

„Службеном  билтену  општине  Угљевик“ 

       

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                                НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

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

Број: 02/5-40-332/16                                                                                                                            

Угљевик, 26.02.2016. г.             



Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   36. 

  

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„ бр 

101/04,  42/05, 118/05 и 98/13 и члана 51. и 60. Статута  општине Угљевик („Службени билтен 

општине Угљевик„ бр 6/05, 4/07  4/08 и 4/12) и члана 10. Одлуке  о извршењу буџета Општине 

Угљевик за 2016. годину,  Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

 

                       Одобрава   се  ЈУ  СШЦ „МИХАЈЛО Петровић  Алас“  Угљевик да може у мјесецу   

јануару 2016. године извршити реалокацију средстава у оквиру оперативног буџета:   

        Са позиције   412900    Остали непоменути расходи износ 300,00 

        На позицији  416100   Расходи  за помоћи појединцима                                                                                           

II 

 

                    Налаже се служби буџета, тј службенику задуженом за унос оперативног 

буџета да може на основу  овог Рјешења  извршити унос  исте позиције  под тачком 1 овог 

Рјешења.  

                                                                                 III 

                   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у 

„Службеном  билтену  општине  Угљевик“ 

 

       

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

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

Број: 02/5-40-328/16                                                                                                                            

Угљевик,29.02.2016. г.                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„ бр 

101/04,  42/05, 118/05 и 98/13 и члана 51. и 60. Статута  општине Угљевик („Службени билтен 

општине Угљевик„ бр 6/05, 4/07  4/08 и 4/12) и члана 10. Одлуке  о извршењу буџета Општине 

Угљевик за 2016. годину,  Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

                       Одобрава   се  ЈУ  Д јечији вртћ  „ Душко Радовић“ Угљевик да може у мјесецу   

јануару 2016. године извршити реалокацију средстава у оквиру оперативног буџета:   

        Са позиције  4124000 Раходи за материјал за посебне намјене износ 600,00 

        На позицији  412100   Расходи  по основу закупа износ 600,00КМ 

                                                                                            

II 

                    Налаже се служби буџета, тј службенику задуженом за унос оперативног 

буџета да може на основу  овог Рјешења  извршити унос  исте позиције  под тачком 1 овог 

Рјешења.  

                                                                                  III 

 

                   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у 

„Службеном  билтену  општине  Угљевик“ 

 

       

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                                НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

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

Број: 02/5-40-330/16                                                                                                                            

Угљевик,01.03.2016. г.                                                                                                            



Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   37. 

  

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„ бр 

101/04,  42/05, 118/05 и 98/13 и члана 51. и 60. Статута  општине Угљевик („Службени билтен 

општине Угљевик„ бр 6/05, 4/07  4/08 и 4/12) и члана 10. Одлуке  о извршењу буџета Општине 

Угљевик за 2016. годину,  Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

 

                       Одобрава   се Oпштинској управи  Општине  Угљевик  да може у мјесецу   јануару 

2016. године  унијети унапријед оперативни буџет :   

 

На позицији  513100 Издаци за прибављање земљишта износ 15.000,00КМ                                                                                          

II 

 

                    Налаже се служби буџета, тј службенику задуженом за унос оперативног 

буџета да може на основу  овог Рјешења  извршити унос  исте позиције  под тачком 1 овог 

Рјешења.  

                                                                                III 

 

 

                   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у 

„Службеном  билтену  општине  Угљевик“ 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

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

Број: 02/5-40- 382/16                                                                                                                      

Угљевик07.03 2016. г.                                                      

                                                  

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„ бр 

101/04,  42/05, 118/05 и 98/13 и члана 51. и 60. Статута  општине Угљевик („Службени билтен 

општине Угљевик„ бр 6/05, 4/07  4/08 и 4/12) и члана 10. Одлуке  о извршењу буџета Општине 

Угљевик за 2016. годину,  Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

I 

                       Одобрава   се Oпштинској управи  Општине  Угљевик  да може у мјесецу     

фебруару 2016. године  унијети унапријед оперативни буџет :   

На позицији  511200 Издаци за инвестиционо одржавање износ 245.302,00КМ                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                

II 

                    Налаже се служби буџета, тј службенику задуженом за унос оперативног 

буџета да може на основу  овог Рјешења  извршити унос  исте позиције  под тачком 1 овог 

Рјешења.  

 

III 

 

                   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у 

„Службеном  билтену  општине  Угљевик“ 

  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

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

Број: 02/5-40-480/16                                                                                                                       

Угљевик18.03. 2016. г.                                                      



Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   38. 

  

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„ бр 

101/04,  42/05, 118/05 и 98/13 и члана 51. и 60. Статута  општине Угљевик („Службени билтен 

општине Угљевик„ бр 6/05, 4/07  4/08 и 4/12) и члана 10. Одлуке  о извршењу буџета Општине 

Угљевик за 2016. годину,  Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

 

                       Одобрава   се Општинској Управи  Општине Угљевик   да може у мјесецу     марту  

2016. године  унијети унапријед оперативни буџет :   

 

                    На позицији  415200  Текући грантови износ 10.000,00КМ                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                

II 

                    Налаже се служби буџета, тј службенику задуженом за унос оперативног 

буџета да може на основу  овог Рјешења  извршити унос  исте позиције  под тачком 1 овог 

Рјешења.  

 

                                                                               III 

                   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у 

„Службеном  билтену  општине  Угљевик“ 

 

       

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

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

Број: 02/5-40- 482/16                                                                                                                      

Угљевик18.03. 2016. г.                                                     

                                                 

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„ бр 

101/04,  42/05, 118/05 и 98/13 и члана 51. и 60. Статута  општине Угљевик („Службени билтен 

општине Угљевик„ бр 6/05, 4/07  4/08 и 4/12) и члана 10. Одлуке  о извршењу буџета Општине 

Угљевик за 2016. годину,  Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

 

Одобрава   се Мјеаној    заједници  Општине Угљевик да може у мјесецу фебруару  

2016 године  унапријед унијети оперативни буџет  

                      

                        На позицији  412200  Расходи енергије ком.и ком. усл. износ 780,00КМ                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                

II 

                    Налаже се служби буџета, тј службенику задуженом за унос оперативног 

буџета да може на основу  овог Рјешења  извршити унос  исте позиције  под тачком 1 овог 

Рјешења.  

                                                                                 III 

                   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у 

„Службеном  билтену  општине  Угљевик“ 

       

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

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

Бр.02/5-40-483/16                                                               

Угљевик , 18.03.2016.г.  



Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   39. 

  

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„ бр 

101/04,  42/05, 118/05 и 98/13 и члана 51. и 60. Статута  општине Угљевик („Службени билтен 

општине Угљевик„ бр 6/05, 4/07  4/08 и 4/12) и члана 10. Одлуке  о извршењу буџета Општине 

Угљевик за 2016. годину,  Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

Одобрава   се Општинској управи  Општине Угљевик  да може у мјесецу фебруару  

2016. године  унапријед унијети оперативни буџет  

                      

                    На позицији  415200  Текући грантови  износ 385,00КМ                                                                                        

II 

 

                    Налаже се служби буџета, тј службенику задуженом за унос оперативног 

буџета да може на основу  овог Рјешења  извршити унос  исте позиције  под тачком 1 овог 

Рјешења.  

 

III 

                   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у 

„Службеном  билтену  општине  Угљевик“ 

       

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

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

Бр.02/5-40-481/16                                                              

Угљевик , 18.03.2016.г.  

 

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„ бр 

101/04,  42/05, 118/05 и 98/13 и члана 51. и 60. Статута  општине Угљевик („Службени билтен 

општине Угљевик„ бр 6/05, 4/07  4/08 и 4/12) и члана 10. Одлуке  о извршењу буџета Општине 

Угљевик за 2016. годину,  Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

 

Одобрава   се Мјеаној  заједници Општине Угљевик да може у мјесецу фебруару  

2016 године  унапријед унијети оперативни буџет  

                      На позицији  412200  Расходи енергије ком.и ком. усл. износ 300,00КМ                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                               

II 

 

                    Налаже се служби буџета, тј службенику задуженом за унос оперативног 

буџета да може на основу  овог Рјешења  извршити унос  исте позиције  под тачком 1 овог 

Рјешења.  

III 

 

                   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у 

„Службеном  билтену  општине  Угљевик“ 

 

       

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

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

Бр.02/5-40-516/16                                                               

Угљевик , 23.03.2016.г.  



Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   40. 

  

 

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„ бр 

101/04,  42/05, 118/05 и 98/13 и члана 51. и 60. Статута  општине Угљевик („Службени билтен 

општине Угљевик„ бр 6/05, 4/07  4/08 и 4/12) и члана 10. Одлуке  о извршењу буџета Општине 

Угљевик за 2016. годину,  Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

 

Одобрава   се  Јавној установи СШЦ „МИХАЈЛО ПЕТРОВИЋ  АЛАС„ Угљевик,  да може у 

мјесецу   фебруару 2016. године, унапријед унијети средства у оквиру  оператовног буџета    и то          

На  позицији  511300 Издаци за набавку постројења износ 2.400,00КМ  

 

II 

 

                    Налаже се служби буџета, тј службенику задуженом за унос оперативног 

буџета да може на основу  овог Рјешења  извршити унос  исте позиције  под тачком 1 овог 

Рјешења.  

III 

 

                   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у 

„Службеном  билтену  општине  Угљевик“ 

 

       

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

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

Број: 02/5-40-487                                                                                                                       

Угљевик , 24.03. 2016. г.                                                     

 

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„ бр 

101/04,  42/05, 118/05 и 98/13 и члана 51. и 60. Статута  општине Угљевик („Службени билтен 

општине Угљевик„ бр 6/05, 4/07  4/08 и 4/12) и члана 10. Одлуке  о извршењу буџета Општине 

Угљевик за 2016. годину,  Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

Одобрава   се  ЈУ  С.Р.Ц.  „РУДАР“ Угљевик да може у мјесецу фебруару 2016,године унапријед 

унијети средства у оквиру оперативног буџета:   

                    На позицији  412700  Расходи зса стручне услуге износ  300,00КМ                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                

II 

                    Налаже се служби буџета, тј службенику задуженом за унос оперативног 

буџета да може на основу  овог Рјешења  извршити унос  исте позиције  под тачком 1 овог 

Рјешења.  

III 

 

                   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у 

„Службеном  билтену  општине  Угљевик“ 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

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

Бр.02/5-40- 498/16                                                              

Угљевик ,  24.03.2016.г.  



Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   41. 

  

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„ бр 

101/04,  42/05, 118/05 и 98/13 и члана 51. и 60. Статута  општине Угљевик („Службени билтен 

општине Угљевик„ бр 6/05, 4/07  4/08 и 4/12) и члана 10. Одлуке  о извршењу буџета Општине 

Угљевик за 2016. годину,  Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

Одобрава   се  Јавној установи СШЦ „МИХАЈЛО ПЕТРОВИЋ  АЛАС„ Угљевик,  да може у 

мјесецу   фебруару 2016. године,  извршити реалокацију средстава у оквиру оперативног буџета  

и то :   

        Са  позиције  511200 Издаци за инвестиционо одржавање износ 3.200,00КМ  

        На позицију   511300 Издаци за набаку постројења и опреме                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                              

II 

                    Налаже се служби буџета, тј службенику задуженом за унос оперативног 

буџета да може на основу  овог Рјешења  извршити унос  исте позиције  под тачком 1 овог 

Рјешења.  

III 

                   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у 

„Службеном  билтену  општине  Угљевик“ 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                     НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

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

Број: 02/5-40-485                                                                                                                       

Угљевик, 24.03. 2016. г.                                                     

                                                  

 

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„ бр 

101/04,  42/05, 118/05 и 98/13 и члана 51. и 60. Статута  општине Угљевик („Службени билтен 

општине Угљевик„ бр 6/05, 4/07  4/08 и 4/12) и члана 10. Одлуке  о извршењу буџета Општине 

Угљевик за 2016. годину,  Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

I 

 

Одобрава   се  Јавној установи  СШЦ „МИХАЈЛО ПЕТРОВИЋ  АЛАС„ Угљевик,  да може у 

мјесецу   фебруару 2016. године, унапријед унјети оперативни буџет на следећим позицијама  и  

то :   

        На  позицији  412200 Расходи енергије ком.и комуник.усл. износ 10.000,00КМ  

        На позицији   412900 Остали непоменути расходи износ 4.000,00КМ 

        На позицији   413900  Расходи по основу затезних камата износ 300,00КМ                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                

II 

                    Налаже се служби буџета, тј службенику задуженом за унос оперативног 

буџета да може на основу  овог Рјешења  извршити унос  исте позиције  под тачком 1 овог 

Рјешења.  

III 

                   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у 

„Службеном  билтену  општине  Угљевик“ 

     

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

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

Број: 02/5-40-486                                                                                                                       

Угљевик, 24.03. 2016. г.                                                     



Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   42. 

  

                                                      

 

 

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„ бр 

101/04,  42/05, 118/05 и 98/13 и члана 51. и 60. Статута  општине Угљевик („Службени билтен 

општине Угљевик„ бр 6/05, 4/07  4/08 и 4/12) и члана 10. Одлуке  о извршењу буџета Општине 

Угљевик за 2016. годину,  Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

Одобрава   се  ЈУ  С.Р.Ц.  „РУДАР“ Угљевик да може у мјесецу фебруару 2016,године  извршити 

реалокацију средсстава у оквиру оперативног буџета  и то:  

                      

            Са позиције  412200   Расходи енергије ком. и ком. усл износ 1.626,00КМ 

            На позицији  412400  Расходи за материјал за посебне намјене износ 1.626,00КМ                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                

II 

                    Налаже се служби буџета, тј службенику задуженом за унос оперативног 

буџета да може на основу  овог Рјешења  извршити унос  исте позиције  под тачком 1 овог 

Рјешења.  

III 

                   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у 

„Службеном  билтену  општине  Угљевик“ 

       

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

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

Бр.02/5-40- 499/16                                                              

Угљевик , 24.03.2016.г.  

 

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„ бр 

101/04,  42/05, 118/05 и 98/13 и члана 51. и 60. Статута  општине Угљевик („Службени билтен 

општине Угљевик„ бр 6/05, 4/07  4/08 и 4/12) и члана 10. Одлуке  о извршењу буџета Општине 

Угљевик за 2016. годину,  Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

Одобрава   се  ЈУ  НАРОДНА БИБЛИОТЕКА Угљевик да може у мјесецу фебруару 

 2016, године унапријед унијети средства  у оквиру оперативног буџета :  

                      

            На позицији  411200  Расходи за  бруто накнаде трошкова запосл. износ .500,00КМ                                                                                        

II 

                    Налаже се служби буџета, тј службенику задуженом за унос оперативног 

буџета да може на основу  овог Рјешења  извршити унос  исте позиције  под тачком 1 овог 

Рјешења.  

III 

 

                   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у 

„Службеном  билтену  општине  Угљевик“ 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

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

Бр.02/5-40- 496/16                                                              

Угљевик , 24.03.2016.г.  



Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   43. 

  

 

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„ бр 

101/04,  42/05, 118/05 и 98/13 и члана 51. и 60. Статута  општине Угљевик („Службени билтен 

општине Угљевик„ бр 6/05, 4/07  4/08 и 4/12) и члана 10. Одлуке  о извршењу буџета Општине 

Угљевик за 2016. годину,  Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

Одобрава   се  ЈУ  Дјечији вртић  „ Душко Радовић „Угљевик да може у мјесецу фебруару 

2016, године унапријед унијети средства  у оквиру оперативног буџета на следећим  

позицијама:  

                      

         На позицији  412200  Расходи   енергије ком и ком усл.износ.940,00КМ  

         На позицији  412700  Расходи за стручне услуге износ            553,00КМ 

         На позицији  511300   Издаци за набавку опреме  износ          504,00КМ                                                                                 

II 

                    Налаже се служби буџета, тј службенику задуженом за унос оперативног 

буџета да може на основу  овог Рјешења  извршити унос  исте позиције  под тачком 1 овог 

Рјешења.  

III 

                   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у 

„Службеном  билтену  општине  Угљевик“ 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

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

Бр.02/5-40- 512/16                                                             

Угљевик , 25.03.2016.г.  

 

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„ бр 

101/04,  42/05, 118/05 и 98/13 и члана 51. и 60. Статута  општине Угљевик („Службени билтен 

општине Угљевик„ бр 6/05, 4/07  4/08 и 4/12) и члана 10. Одлуке  о извршењу буџета Општине 

Угљевик за 2016. годину,  Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

 

Одобрава   се  ЈУ  центар за културу „Филип Вишњић“ Угљевик да може у мјесецу  фебруару 

унијети унапријед средства у оквиру оперативног буџета  

                                 

            На позицији  412900  Остали непоменути расходи износ  2.750,00КМ                                                                                        

II 

                    Налаже се служби буџета, тј службенику задуженом за унос оперативног 

буџета да може на основу  овог Рјешења  извршити унос  исте позиције  под тачком 1 овог 

Рјешења.  

III 

                   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у 

„Службеном  билтену  општине  Угљевик“ 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

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

Бр.02/5-40- 527/16                                                              

Угљевик , 28.03.2016.г.  
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На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„ бр 

101/04,  42/05, 118/05 и 98/13 и члана 51. и 60. Статута  општине Угљевик („Службени билтен 

општине Угљевик„ бр 6/05, 4/07  4/08 и 4/12) и члана 10. Одлуке  о извршењу буџета Општине 

Угљевик за 2016. годину,  Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

 

                       Одобрава   се  ЈУ  ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД   Општине  Угљевик  да може у 

мјесецу  фебруару 2016. године, извршити реалокацију средстава у оквиру оперативног буџета 

на следећим буџетским позицијама :   

 

 Са  позиције 4129  Остали непоменути расходи  износу 248,00КМ 

 На  позицију 4126 Расходи по осниву путовања и смештаја  износ 131,00КМ                                                                                            

 На позицију  4127 Расходи за стручне услуге износ 117,00КМ                                                                                                                                                                                                                                                 

 

II 

 

                    Налаже се служби буџета, тј службенику задуженом за унос оперативног 

буџета да може на основу  овог Рјешења  извршити унос  исте позиције  под тачком 1 овог 

Рјешења.  

 

III 

 

 

                   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у 

„Службеном  билтену  општине  Угљевик“ 

 

 

 

    

       

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

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

Број: 02/5-40-533                                                                                                                            

Угљевик, 29.03.2016. г.                                                    

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

  



Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   45. 

  

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04,118/05 42/08 и 98/13) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 

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

општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Социјалистичка партија  Угљевик 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

Буџетска резерва у износу од 600,00 КМ за текуће активности. 

 

III 

 

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

Угљевик“. 

                                              

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-396 /16                                                     

Датум:08 .03.2016. год 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04,118/05 42/08 и 98/13) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 

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

општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Српска демократска странка  Угљевик 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

 

Конто бр. 415211 –  Текући грантови политичким  организацијама и удружењима у износу од   

1.128,00 КМ за текуће активности 

III 

 

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

Угљевик“. 

                                              

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-388 /16                                                     

Датум: 07.03.2016. год 
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На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04,118/05 42/08 и 98/13) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 

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

општине Угљевик  доноси: 

 

 Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Странка демократске акције  Угљевик 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

 

Конто бр. 415211 –  Текући грантови политичким  организацијама и удружењима у износу од   

728,00 КМ за текуће активности 

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 389 /16                                                     

Датум: 07.03.2016. год 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04,118/05 42/08 и 98/13) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 

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

општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Савез независних социјалдемократа  Угљевик 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

 

Конто бр. 415211 –  Текући грантови политичким  организацијама и удружењима у износу од   

3.528,00 КМ за текуће активности 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-390 /16                                                     

Датум:  07.03.2016. год 



Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   47. 

  

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04,118/05 42/08 и 98/13) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 

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

општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Клуб савеза студената Правног факултета „Правник“ Бијељина 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

 

Конто бр. 415217 –  Текући грантови   организацијама и удружењима у области образовања, 

науке и културе у износу од   400,00 КМ за организовање студентске посјете Бања Луци у 

институцијама Републике Српске. 

III 

 

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

Угљевик“. 

                                                 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 371 /16                                                     

Датум:   07 .03.2016. год 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04,118/05 42/08 и 98/13) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 

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

општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Ф.К. „Мајевица“ Забрђе 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

Конто бр. 415213 –  Текући грантови спортским и омладинским  организацијама и удружењима у 

износу од   1.250,00 КМ  по Одлуци бр.02-40-172/16 од 12.02.2016.године. 

 

III 

 

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

Угљевик“. 

                                                 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 391/16                                                     

Датум:  07.03.2016. год 



Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   48. 

  

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04,118/05 42/08 и 98/13) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 

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

општине Угљевик  доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „ДУБРАВЕ“ Забрђе 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

Конто бр. 415219 –  Остали текући грантови непрофитним субјектима у износу од 700,00КМ за 

утврђивање бројног стања дивљачи у ловишту Дубрава. 

 

III 

 

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

Угљевик“. 

                                                

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 290 /16                                                     

Датум:  03.03.2016. год 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04,118/05 42/08 и 98/13) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 

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

општине Угљевик  доноси: 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Мјесна заједница Стари Угљевик 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

Конто бр. 416129 –  Остале текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова у износу од 500,00Км за изградњу надгробног споменика Петру Василићу.  

 

III 

 

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

Угљевик“. 

                                              

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 363 /16                                                     

Датум: 08 .03.2016. год 

 

 



Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   49. 

  

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04,118/05 42/08 и 98/13) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 

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

општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „РУДАР“ Забрђе 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

 

Конто бр. 415219 –  Остали текући грантови непрофитним субјектима у износу од 3.000,00КМ за 

набавку фазанске дивљачи. 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 370 /16                                                     

Датум:  04.03.2016. год 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04,118/05 42/08 и 98/13) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 

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

општине Угљевик  доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Ф.К.“Партизан“ Доња Трнова 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

 

Буџетска резерва у износу од 3.000,00 КМ за текуће активности. 

 

III 

 

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

Угљевик“. 

                                                 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 348 /16                                                     

Датум: 01 .03.2016. год 

 

 



Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   50. 

  

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04,118/05 42/08 и 98/13) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 

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

општине Угљевик  доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Клуб малог фудбала Угљевик 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

 

Конто бр. 415213 –  Текући грантови спортским и омладинским  организацијама и удружењима у 

износу од   300,00 КМ  по Одлуци бр.02-40-172/16 од 12.02.2016.године. 

 

III 

 

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

Угљевик“. 

                                                 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-  347/16                                                     

Датум:   01 .03.2016. год 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04,118/05 42/08 и 98/13) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 

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

општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Српска православна црквена општина Модран 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

 

Конто бр. 415219 –  Остали текући грантови непрофитним субјектима у износу од 3.000,00КМ за 

завршетак радова на храму Светих апостола Петра и Павла. 

 

III 

 

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

Угљевик“. 

                                              

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 857 /16                                                     

Датум:  19.02.2016. год 



Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   51. 

  

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04,118/05 42/08 и 98/13) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 

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

општине Угљевик  доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Борачка организација Угљевик 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

 

Конто бр. 415215 –  Текући грантови организацијама и удружењима за афирмацију породице, 

дјеце, избјеглих и расељених лица, бораца и особа са инвалидитетом и у износу од 3.000,00КМ 

за текуће активности. 

III 

 

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

Угљевик“. 

                                            

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 325 /16                                                     

Датум: 26 .03.2016. год 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04,118/05 42/08 и 98/13) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 

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

општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

ОКК „Рудар 2015“ Угљевик 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

Конто бр. 415213 –  Текући грантови спортским и омладинским  организацијама и удружењима у 

износу од   1.000,00 КМ  по Одлуци бр.02-40-172/16 од 12.02.2016.године. 

 

III 

 

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

Угљевик“. 

                                              

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 310/16                                                     

Датум: 24.03.2016. год 

 



Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   52. 

  

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04,118/05 42/08 и 98/13) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 

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

општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Ф.К. „Младост“ Богутово Село 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

Конто бр. 415213 –  Текући грантови спортским и омладинским  организацијама и удружењима у 

износу од   500,00 КМ  по Одлуци бр.02-40-172/16 од 12.02.2016.године. 

 

III 

 

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

Угљевик“. 

                                               

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-  311/16                                                     

Датум:24 .03.2016. год 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04,118/05 42/08 и 98/13) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 

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

општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Клуб малог фудбала Угљевик 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

Конто бр. 415213 –  Текући грантови спортским и омладинским  организацијама и удружењима у 

износу од   1.250,00 КМ  по Одлуци бр.02-40-172/16 од 12.02.2016.године. 

 

III 

 

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

Угљевик“. 

                                                 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 309 /16                                                     

Датум: 24.03.2016. год 

 



Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   53. 

  

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04,118/05 42/08 и 98/13) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 

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

општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Карате клуб „Рудар“ Угљевик 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

 

Конто бр. 415213 –  Текући грантови спортским и омладинским  организацијама и удружењима у 

износу од   1.000,00 КМ  по Одлуци бр.02-40-172/16 од 12.02.2016.године. 

 

III 

 

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

Угљевик“. 

                                              

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 313 /16                                                  

Датум: 24 .03.2016. год 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04,118/05 42/08 и 98/13) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 

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

општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Црвени крст РС општинска организација Угљевик 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

Конто бр. 415212 –  Текући грантови хуманитарним организацијама и удружењима у износу од   

3.800,00 КМ  за текуће активности. 

 

III 

 

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

Угљевик“. 

                                                

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 304 /16                                                     

Датум:23 .03.2016. год 



Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   54. 

  

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04,118/05 42/08 и 98/13) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 

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

општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

О.Ш. „Филип Вишњић“ Доња Трнова 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

Конто бр. 415217 –  Текући грантови организацијама и удружењима у области образовања, науке 

и културе  износу од   2.40,00 КМ  за набавку огрева. 

 

III 

 

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

Угљевик“. 

                                                 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-  107 /16                                                     

Датум:  03.02.2016. год 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04,118/05 42/08 и 98/13) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 

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

општине Угљевик  доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Културно умјетничко удружење „Рудар“ Угљевик 

 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

 

Конто бр. 415217 –  Текући грантови организацијама и удружењима у области образовања, науке 

и културе у  износу од   10.000,00 КМ  за текуће  активности. 

 

III 

 

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

Угљевик“. 

                                               

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 121 /16                                                     

Датум: 03.02.2016. год 



Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   55. 

  

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04,118/05 42/08 и 98/13) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 

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

општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Милановић Даница из Доње Трнове 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет са позиције 

 

Конто бр. 416129 –  Остале текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, 

општине и градова у износу од 400,00КМ за трошкове полагање стручног испита. 

III 

 

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

Угљевик“. 

                                                 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-1759/15                                                     

Датум: 01.02.2016. год 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04,118/05 42/08 и 98/13) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 

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

општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Јевтић Стеван из Мезграје 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије  на терет са позиције 

 

Конто бр. 416129 –  Остале текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, 

општине и градова у износу од 1.230,00КМ за насталу штету коју су направили пси луталице 

када су упале у овчарник и на овцама направили повреде и ране. 

III 

 

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

Угљевик“. 

                                              

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-227/14                                                       

Датум: 23.02.2016. год 
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На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04,118/05 42/08 и 98/13) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 

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

општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Симикић Драган из Угљевика 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије  на терет са позиције 

 

Конто бр. 416129 –  Остале текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, 

општине и градова у износу од 500,00КМ за организацију турнира у малом фудбалу. 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-215/16                                                      

Датум: 29.02.2016. год 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04,118/05 42/08 и 98/13) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 

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

општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Рајић Радомиру из Угљевика 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије  на терет са позиције 

 

Конто бр. 416129 –  Остале текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, 

општине и градова у износу од 500,00КМ за трошкове сахране кћерке. 

III 

 

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

Угљевик“.     

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 354/16                                                        

Датум: 01.03.2016. год 
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На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04,118/05 42/08 и 98/13) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 

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

општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Лазић Дарко из Угљевика 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије  на терет са позиције 

 

Конто бр. 416129 –  Остале текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, 

општине и градова у износу од 500,00КМ за организацију турнира у малом фудбалу. 

III 

 

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

Угљевик“. 

                                              

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-214/16                                                      

Датум: 07.03.2016. год 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-115/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Ковачевић Ради из Доњег Забрђа у 

износу од 200,00 KМ(словима: двесто  конвертибилних марака) због тешке материјалне 

ситуације. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-113/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Mитровић Душану из Мезграје  у 

износу од 150,00 KМ(словима: сто педесет конвертибилних марака) за лечење. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-112/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Ваји Голубовић из Тутњевца  у износу 

од 200,00 KМ(словима: двесто  конвертибилних марака) због тешке материјалне 

ситуације. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 

 

 

 

 

 

  



Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   61. 

  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-111/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Костић Снежани  из Тутњевца  у 

износу од 200,00 KМ(словима: двесто  конвертибилних марака) због тешке материјалне 

ситуације. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-97/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Лазаревић Бранку из Забрђа   у износу 

од 200,00 KМ(словима: двесто  конвертибилних марака) због тешке материјалне 

ситуације. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-100/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Петровић Славко из Забрђа   у износу 

од 200,00 KМ(словима: двесто  конвертибилних марака) због тешке материјалне 

ситуације. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-92/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Максимовић Драженку  из  Доњег 

Забрђа   у износу од 200,00 KМ(словима: двесто  конвертибилних марака) због тешке 

материјалне ситуације. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-77/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Цвјетковић Пери из Угљевика у 

износу од 200,00 KМ(словима: двесто  конвертибилних марака) због тешке материјалне 

ситуације. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-76/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик, 

 д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Стевановић Роси из Равног Поља у 

износу од 150,00 KМ(словима: сто педесет конвертибилних марака) због тешке 

материјалне ситуације. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-65/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Ристић Зорану  из Равног Поља у 

износу од 200,00 KМ(словима: двесто конвертибилних марака) због тешке материјалне 

ситуације. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-64/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Пејић Слободану   из Равног Поља у 

износу од 200,00 KМ(словима: двесто конвертибилних марака) због тешке материјалне 

ситуације. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 

 

 

 

 

  



Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   69. 

  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-62/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Митровић Здравку из Угљевик Села у 

износу од 200,00 KМ(словима: двесто конвертибилних марака) због тешке материјалне 

ситуације. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 

 

 

 

 

 

  



Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   70. 

  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-61/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Рикић Раде из Горњег Забрђа  у износу 

од 150,00 KМ(словима: сто педесет конвертибилних марака) због тешке материјалне 

ситуације. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 

 

 

 

 

 

  



Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   71. 

  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-58/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик, 

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Поповић Слободанки из Корените   у 

износу од 200,00 KМ(словима: двесто  конвертибилних марака) због тешке материјалне 

ситуације. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 

 

 

 

 

 

  



Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   72. 

  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-57/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик 

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Симић Милисаву из Доње Трнове    у 

износу од 150,00 KМ(словима: сто педесет конвертибилних марака) због тешке 

материјалне ситуације. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   73. 

  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-24/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Радовановић Милану ииз Угљевичке 

Обријежи  у износу од 200,00 KМ(словима: двесто  конвертибилних марака) за лечење. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-56/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Стевановић Маријани из Угљевичке 

Обријежи у износу од 150,00 KМ(словима: сто педесет  конвертибилних марака). Због 

тешког материјалног стања. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-44/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Стевановић Петру из Угљевик Села  у 

износу од 200,00 KМ(словима: двесто   конвертибилних марака). Због тешког 

материјалног стања. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-48/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Шакотић Винки  из Угљевика у 

износу од 200,00 KМ(словима: двесто   конвертибилних марака). Због тешког 

материјалног стања. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-52/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Мићић Мићи из Доње Трнове  у 

износу од 150,00 KМ(словима: сто педесет  конвертибилних марака). Због тешког 

материјалног стања. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 

 

 

 

 

 

 

  



Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   78. 

  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-32/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Јовичић Радинки из Угљевичке 

Обријежи   у износу од 150,00 KМ(словима: сто педесет  конвертибилних марака). због 

тешког материјалног стања. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   79. 

  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-31/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Ећимовић Славки из Забрђа   у износу 

од 150,00 KМ(словима: сто педесет  конвертибилних марака). због тешког материјалног 

стања. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-93/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик, 

 д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Симић Љубомиру из Горњег Забрђа   у 

износу од 200,00 KМ(словима: двесто  конвертибилних марака). за лечење. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   81. 

  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-59/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Дурић Миросави из Угљевика у 

износу од 150,00 KМ(словима: сто педесет  конвертибилних марака). Због тешког 

материјалног стања. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-94/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Аврамовић Стевану из Забрђа у 

износу од 100,00 KМ(словима: сто   конвертибилних марака). Због тешке  материјалне 

ситуације. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-33/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Лазикић Стани из Тутњевца  у износу 

од 150,00 KМ(словима: сто педесет   конвертибилних марака). због тешког материјалног 

стања.. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-41/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Цвијетић Милојки из Равног Поља у 

износу од 200,00 KМ(словима: двесто конвертибилних марака). због тешког 

материјалног стања.. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-42/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Радовановић Јелени из Тутњевца  у 

износу од 150,00 KМ(словима: сто педесет конвертибилних марака). због тешког 

материјалног стања.. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-110/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик, д 

о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Максимовић Милици из Равног Поља  

у износу од 200,00 KМ(словима: двесто  конвертибилних марака). због тешке  

материјалне ситуације. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1787/15 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи „МЗ.Д.Трнова“ за Глигоревић Вују  у 

износу од 100,00 KМ(словима: сто  конвертибилних марака). због тешке  материјалне 

ситуације. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-2113/15 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Деспотовић Цицку из Доње Крћине   у 

износу од 100,00 KМ(словима: сто  конвертибилних марака). због тешке  материјалне 

ситуације. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-2115/15 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Николић Славојки изДоњег Забрђа   у 

износу од 200,00 KМ(словима: двесто  конвертибилних марака). због тешке  материјалне 

ситуације. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-7/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Цветковић Ради из Горњег  Забрђа   у 

износу од 200,00 KМ(словима: двесто  конвертибилних марака). због тешке  материјалне 

ситуације. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-5/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик, д 

о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Гајић Јадранки из Мезграје   у износу 

од 200,00 KМ(словима: двесто  конвертибилних марака). због тешке  материјалне 

ситуације. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-4/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Ћирић Недељку из Богутова Села у 

износу од 200,00 KМ(словима: двесто  конвертибилних марака). због тешке  материјалне 

ситуације. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-37/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Шешлић Јелици из Угљевика у износу 

од 200,00 KМ(словима: двесто  конвертибилних марака). због тешке  материјалне 

ситуације. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-19/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Тодоровић Миливоју из Равног Поља 

у износу од 150,00 KМ(словима: сто педесет  конвертибилних марака). због тешке  

материјалне ситуације. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-29/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Јовичић Јованки из Угљевичке 

Обријежи  у износу од 150,00 KМ(словима: сто педесет  конвертибилних марака). За 

лечење. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-67/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Гајић Пери из Угљевика   у износу од 

100,00 KМ(словима: сто  конвертибилних марака). због тешке материјалне ситуације.. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1722/15 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик, 

 д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Лукић Живојину из Угљевичке 

Обријежи   у износу од 100,00 KМ(словима: сто  конвертибилних марака). за лечење. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-80/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Миловановић Милку из Тутњевца   у 

износу од 150,00 KМ(словима: сто  педесет конвертибилних марака). Због тешке 

материјалне ситуације. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-109/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик, 

 д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Богдановић Маријани из Угљевика   у 

износу од 200,00 KМ(словима: двесто  конвертибилних марака). због тешке материјалне 

ситуације. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-114/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Мијатовић Драгани  из Угљевика   у 

износу од 200,00 KМ(словима: двесто  конвертибилних марака). због тешке материјалне 

ситуације. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-20/16 

Датум:26.01. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и 

члана 2,3, 4и 6. Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  

за додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.01.2016. год. Начелник општине Угљевик,  

д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

                                                                             I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Петровић Жики из Забрђа  у износу од 

200,00 KМ(словима: двесто  конвертибилних марака). због тешке материјалне ситуације. 

 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

 

 III 

 

 

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

Општине Угљевик“. 

  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг.                            Василије Перић, дипл, ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број : 02-404-153 

Датум, 25.11.2015. 

 

На основу члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 

101/04,42/05, 118/05 и 98/13), члана 8. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, 

број 39/14 ), те одредби Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II 

дио Б Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 104/14  Начелник 

Општине Угљевик, д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одобрава се покретање поступка јавне набавке пружања услуга емитовања 

радио програма за потребе општине Угљевик. 

 

Емитовање програма  из претходног става обухвата следеће: 

-аудио снимање сједница Скупштине општине Угљевик и емитовање путем радија,  

 непосредно (директан пренос), 

-информисање грађана о раду Начелника општине, Општинске управе Општине Угљевик 

 и Скупштине општине Угљевик, 

-информисање грађана о важним политичким, друштвеним, економским, културним,  

 спортским и другим дешавањима у Угљевику, 

- гостовање Начелника општине Угљевик и других представника Општинске управе  

  Скупштине општине Угљевик у студију и  

- емитовање радио огласа, честитки, као и разних обавјештења битних за становништво 

општине Угљевик, и које су предвиђене у Анексу II дио Б Закона о јавним набавкама БиХ, 

на које се у складу са чланом 8. примјењује посебан режим предвиђен Законом о јавним 

набавкама. 

 

 Члан 2. 

За реализацију набавке из члана 1. ове Одлуке одобравају се финансијска средства у 

износу од 22.000, 00 КМ без зарачунатог ПДВ-а. 

Средства из претходног става планирана су Планом јавних набавки за 2015.годину под 

редним бројем 18 (услуге) и у буџету општине за 2015. годину под економским кодом 

412700. 

Члан 3. 

Реализацију набавке из члана 1. ове одлуке провешће Одсјек за јавне набавке, путем 

Комисије у складу са поступцима регулисаним законом и општим актима уговорног 

органа. 

Члан 4. 

Закључење уговора или другог правног посла у циљу реализације предметне јавне набавке 

провест ће се у складу са овлаштењима утврђеним законом и општим актима уговорног 

органа. 

                                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                    Василије Перић, дипл.ек. 

 

                                                                                                     Одсјек за јавне набавке,  

                                                                                                         инветиције и надзор 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број : 02-404-8/16 

Датум, 19.01.2016. 

 

 

 На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 

101/04,42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. и члана 25.Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14 ), Начелник Општине Угљевик, д о н о с и  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга колективне 

заједничке комуналне потрошње. 

 

Набавка из претходног става провешће се примјеном отвореног поступка јавне набавке. 

Предвиђа  се закључење оквирног споразума на период од двије године, рачунајући од 

дана обостраног потписивања уговора. 

 

Члан 2. 

За реализацију набавке из члана 1. ове Одлуке одобравају се финансијска средства у 

износу од 175.000 КМ, без зарачунатог ПДВ-а.  

Средства из претходног става планирана су Планом јавних набавки за 2016. годину под 

редним бројем 13 (услуге)  и у буџету општине за 2016. годину под економским кодом 

412800. 

 

Члан 3. 

Реализацију набавке из члана 1. ове одлуке провешће Одсијек за јавне набавке, путем 

Комисије у складу са поступцима регулисаним законом и општим актима уговорног 

органа. 

 

Члан 4. 

Закључење уговора или другог правног посла у циљу реализације предметне јавне набавке 

провест ће се у складу са овлаштењима утврђеним законом и општим актима уговорног 

органа. 

 

 

                                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                    Василије Перић, дипл.ек. 

 

                                                                                                     Одсјек за јавне набавке,  

                                                                                                         инветиције и надзор 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број : 02-404-20/16 

Датум, 10.02.2016. 

 

 

На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 

101/04,42/05, 118/05 и 98/13), члана 8. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 

БиХ“, број 39/14 ), Начелник Општине Угљевик, д о н о с и  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА 

на које се примјењује посебан режим 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга стручног 

усавршавања из области јавних набавки, из области финансија, интерне и екстерне 

ревизије у 2016. години, предвиђене у Анексу II дио Б, под категоријом образовне услуге 

и услуге стручног усавршавања, на које се у складу са чланом 8. Закона о јавним 

набавкама примјењује посебан режим. 

 

Члан 2. 

За реализацију набавке из члана 1. ове Одлуке одобравају се финансијска средства у 

износу од. 20.000,00 КМ, без зарачунатог ПДВ-а.  

Средства из претходног става планирана су Планом јавних набавки за 2016. годину под 

редним бројем 2 (услуге). 

 

Члан 3. 

Реализацију набавке из члана 1. ове одлуке провешће Одсијек за јавне набавке, у 

складу са поступцима регулисаним законом и општим актима уговорног органа. 

 

Члан 4. 

Закључење уговора или другог правног посла у циљу реализације предметне јавне 

набавке провест ће се у складу са овлаштењима утврђеним законом и општим актима 

уговорног органа. 

 

                                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                    Василије Перић, дипл.ек. 

 

                                                                                                     Одсјек за јавне набавке,  

                                                                                                         инветиције и надзор 



Број  3/16                                                           С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   105. 

  

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-36/16 

Датум, 02.03.2016. 

 

 

 

На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, 

број: 101/04 и 42/05 ), члана 51.и члана 60. Статута Општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“, број:6/05), члана 18.став 1,члана 90.Закона о јавним 

набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, број 39/14 ), и члана 2.став 3. Правилника о поступку 

директног споразума број: 02-12-12/14 од 25.12.2014, Начелник Општине Угљевик, 

доноси: 

 

 

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

 

Члан 1. 

 

Овом  Одлуком одобрава се покретање поступка јавне набавке антивирусне лиценце –

Escan Anrivirus Internet Secutity Suite with cloud Security for SMB. 

Oзнака предметe набавке преузета из ЈРЈН:48000000-8.                   

Набавка роба из тачке 1.ове Одлуке извршиће се путем захтјева за директан споразум. 

                                                                           

Члан 2. 

 

Предвиђен износ средстава за реализацију јавне  набавке из члана  1. ове Одлуке је 

6.000,00 КМ без зарачунатог ПДВ-а. 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су  у буџету општине Угљевик за 2016. 

годину са буџетске ставке 513700.                     

Члан 3. 

 

Реализацију набавке из члана 1.ове Одлуке провешће Одсијек за јавне набавке, у складу 

са поступцима регулисаним законом и општим актима уговорног органа. 

 

Члан 4. 

 

      Закључење уговора или другог правног посла у циљу реализације предметне јавне 

набавке провест ће се у складу са овлаштењима утврђеним законом и општим актима 

уговорног органа. 

 

                                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                    Василије Перић, дипл.ек. с.р. 

 

                                                                                                     Одсјек за јавне набавке,  

                                                                                                         инветиције и надзор 

 
 


