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            На основу члана 106. Закона о локалној самоупави (,,Службени гласник РС,, број 
101/04 и 42/05) и члана 26. Статута општине Угљевик (,,Службени билтен Општине 
Угљевик,, број 6/05), Скупштина општине Угљевик на сједници одржаној  29.06.2005. 
године, доноси 

О Д Л У К У 
О МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

 
 

I - НАЧИН ОСНИВАЊА  
Члан 1. 

          
            Мјесна заједница се оснива одлуком Скупштине општине за дио једног, једно или 
више насељених мјеста која чине територијалну економску цјелину за задовољење 
потреба становништва у мјесној заједници и непосредније обављање послова Општине.  
            Одлуком из претходног става утврђују се назив, подручје, послови које врши 
мјесна заједница и друга питања од значаја за рад мјесне заједнице. 
             Приликом образовања, односно издвајања, раздвајања, припајања и спајања 
мјесне заједнице или промјене подручја, подручје мјесне заједнице усклађује се са 
подручјима насеља и насељених мјеста. 
 

Члан 2. 
         
             Иницијативу за образовање мјесне заједнице (раздвајање и спајање) покреће збор 
грађана са подручја за које се предлаже формирање мјесне заједнице са најмање 50 
потписа регистрованих бирача. 
             Потписана иницијатива из претходног става доставља се начелнику Општине на 
даљу процедуру предвиђену законом. 
 

Члан 3. 
 
            У поступку по покренутој иницијативи за образовање мјесне заједнице 
Скупштина општине разматра: 
- да ли постоје услови да у мјесној заједници, чије се образовање предлаже, грађани 

одлучују о остваривању својих заједничких интереса и солидарном задовољавању 
заједничких потреба.  

- да ли подручје мјесне заједнице, чије се образовање предлаже, представља такву 
просторну цјелину у којој су грађани упућени једни на друге у свакодневном животу 
и раду и у којој се могу непосредно договарати о задовољавању својих заједничких 
интереса и потреба.  

Члан 4. 
 
      У градовима и насељима градског карактера мјесне заједница се образује на подручју 
које обезбјеђује да је у просторним и урбанистичким плановима изражен и као 
урбанистичка стамбена цјелина.  
      У сеоским подручјима мјесна заједница се, по правилу, образује за свако насеље.  
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 Грађани у малим насељима која су међусобно повезана интересима и комуникацијама 
могу образовати мјесну заједницу за два или више таквих насеља. 
 

Члан 5. 
 
      Ако Скпштина општине заузме став да постоје услови из члана 3. ове Одлуке 
расписује референдум за изјашњавање грађана о образовању мјесне заједнице, за 
подручје за које је покренута иницијатива за образовање мјесне заједнице.  
      Скупштина општине по обављеном референдуму на коме су се грађани изјаснили за 
образовање мјесне заједнице доноси одлуку о образовању мјесне заједнице.  
      Ако Скупштина општине заузме став да не постоје услови из члана 3. ове Одлуке о 
томе обавјештава покретача иницијативе (збор грађана) и савјет мјесне заједнице.  
 

Члан 6. 
 
      Одлука о образовању мјесне заједнице садржи нарочито: назив насеља, односно 
дијела насеља или више повезаних насеља за које се образује мјесна заједница, назив 
мјесне заједнице, њено сједиште, послове које врши мјесна заједница и друга питања од 
значаја за рад мјесне заједнице и име овлаштеног лица за подношење пријаве за упис у 
регистар мјесних заједница.  

Члан 7. 
 
            Мјесна заједница има статус правног лица који стиче након уписа у регистар 
мјесних заједница, који води надлежна организациона јединица Општинске 
административне службе (Одјељење за општу управу).  
            Мјесна заједница има печат на који се уписује:  Република Српска,  општина 
Угљевик и назив  мјесне заједнице.       
 
II – ПОСЛОВИ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  
 

Члан 8. 
 
            У мјесној заједници грађани могу задовољавати заједничке потребе и интересе у 
областима уређења насеља, становања, комуналних дјелатности, здравствене и 
социјалне заштите, образовања и васпитања, културне и физичке културе, техничке 
културе, заштите и унапређивања животне средине, цивилне заштите, као и у другим 
областима у складу са планом развоја мјесне заједнице, односно Општине, ако се те 
потребе дјелимично или у цјелини не могу задовољавати преко Општине или других 
органа. 
 
           У мјесној заједници грађани  задовољавају и одређене  заједничке потребе које 
сами утврде статутом мјесне заједнице и другим актима.   
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III – ОРГАНИЗАЦИЈА  

Члан 9. 
 
          Мјесна заједница има свој Статут. 
         Статут мјесне заједнице доносе грађани на збору грађана  коме присуствује 
најмање 10% бирача са подручја мјесне заједнице, јавним гласањем, већином гласова 
присутних. 
            Статутом мјесне заједнице се у складу са законом,  Статутом општине, овом 
Одлуком  и другим актима Општине нарочито уређују питања од значаја за послове, рад, 
организацију, финансирање мјесне заједнице и начин непосредног учешћа грађана у 
вршењу послова мјесне заједнице. 

Члан 10. 
 
          Орган мјесне заједнице је савјет мјесне заједнице чији број се, у зависности од 
броја бирача у мјесним заједницама, одређује на следећи начин: 
- мјесне заједнице до 300 бирача имају 5 чланова савјета 
- мјесне заједнице од 300 – 600 бирача имају 7 чланова савјета  
- мјесне заједнице од 600 – 1000 бирача имају 9 чланова савјета 
- мјесне заједнице са преко 1000 бирача имају 11 чланова савјета.  

 
Члан 11. 

 
          Савјет мјесне заједнице утврђује приједлог статута мјесне заједнице, годишње 
активности из надлежности мјесне заједнице, координира укупне активности на 
реализацији послова у мјесној заједници, брине се о организовању и одржавању збора 
грађана, спроводи одлуке збора грађана, обавља и друге послове у складу са  статутом 
мјесне заједнице. 

Члан 12. 
 
Предсједника и чланове савјета мјесне заједнице бирају бирачи који имају 

пребивалиште на подручју мјесне заједнице, непосредно на збору грађана мјесне 
заједнице, јавним гласањем на период од 4 године. 

 Предсједник и чланови савјета мјесне заједнице су изабрани ако је за њихов 
избор гласала већина од укупног броја бирача који су присутни збору грађана  мјесне 
заједнице. 

 
За предсједника савјета мјесне заједнице је изабран кандидат који је добио 

највећи број гласова. 
  
Укупан број грађана бирача мјесне заједнице, који присуствују збору грађана на 

којем се бирају предсједник и чланови савјета мјесне заједнице не смије бити мањи од 
10% укупног броја грађана бирача, који имају пребивалиште на подручју мјесне 
заједнице.   
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Члан 13. 
 

Предсједник и чланови савјета мјесне заједнице  могу бити разријешени 
дужности и прије истека мандата  ако  за њихово разрјешење   гласа јавним гласањем 
већина  присутних бирача на збору, који не смије бити мањи од 10% укупног броја  
грађана бирача, који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице.  

Скупштина општине може посебном одлуком, распустити савјет мјесне заједнице 
ако овај не врши своје послове дуже од 6 мјесеца или их врши на начин којим се 
угрожавају права грађана у мјесној заједници или врши послове уопште противно  
Статуту општине, статуту мјесне заједнице и закону, чиме теже оштећује општи 
интерес.  
            Истовремено са доношењем акта о распуштању савјета мјесне заједнице 
расписују се нови избори и уређују питања рада мјесне заједнице до избора новог 
савјета.  

Члан 14. 
 
           Изборе за орган мјесне заједнице расписује Скупштина општине, а спроводи их 
Савјет мјесне заједнице. 

          Уколико предсједник савјета мјесне заједнице не сазове у одређеном року збор 
грађана, ради избора, збор ће сазвати и спровести поступак избора савјета мјесне 
заједнице овлашћени службеник општинске административне службе. 

          Збор се сазива 7 дана прије дана одржавања збора.  

          О начину спровођења избора Одјељење за општу управу ће  издати  упутство. 

 

Члан 15. 

          Предсједник савјета старог сазива руководи збором грађана на којем се спроводи 
поступак предлагања и избора предсједника и чланова савјета мјесне заједнице.  

          Предсједнику савјета у раду помажу још два члана које одреди збор грађана. 

Члан 16. 

         Предлагање кандидата за чланове савјета мјесне заједнице се врши непосредно и 
усмено.  

          Један бирач може предложити само једног кандидата приликом једног јављања а 
новог кандидата бирач може предложити тек када поново дође на ред, по редоследу 
пријављивања за предлагање.  

           О сваком предложеном кандидату се гласа одвојено.   

           За чланове савјета су изабрани они кандидати који су добили највећи број гласова.  
Уколико  два или више кандидата  имају исти број гласова, гласање ће се поновити за те 
кандидате.  

 

 

 



                 
 

Број  7                                                                С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н             __                                        __  __   Страна   5.

Члан 17. 

           О раду збора на којем се врши избор и о резултатима избора води се записник. 

            Записник из става 1. овог члана се доставља Општинској административној 
служби, Одјељењу за општу управу.   

            Образац записника о спровођењу избора у мјесној заједници утврђује Одјељење 
за општу управу.   

IV – НАЧИН ФИНАНСИРАЊА  
Члан 18. 

         Средства за финансирање мјесне заједнице утврђују се буџетом Општине. 

         Осим средстава из предходног става, средства за финансирање мјесних заједница 
могу бити: средства грађана која се обезбјеђују самодоприносом, средства 
заинтересованих предузећа, донације грађана, удружења и међународних организација, 
те приход од властите дјелатности. 

V – ПОСТУПАК РЕГИСТРАЦИЈЕ И НАЧИН ВОЂЕЊА РЕГИСТРА  
 

Члан 19. 
 
           Мјесна заједница, као правно лице уписује се у регистар мјесних заједница.  
           Регистар мјесних заједница и друге административне и стручне послове води 
Општинска административна служба – Одјељење за општу управу.  
           Регистар мјесних заједница је јавна књига. 

           Свако заинтересовано лице може извршити увид у регистар и образложеним 
захтјевом тражити издавање извода о упису одредјених чињеница у регистар. 

           Регистар се води хронолошки за све мјесне заједнице на подручју општине и на 
образцима и према упуству, које својим актима прописује начелник општине. 

           У регистар се уписује образовање, престанак мјесне заједнице и други значајни 
подаци као ште су: назив и сједиште, називи насеља или насељених мјеста која улазе у 
састав мјесне заједнице, број становника, имена лица овлаштених за заступање мјесне 
заједнице и обим њихових овлашћења, број и датум доношења акта о образовању и 
промјене које настану у вези са чињеницама које се уписују у регистар. 

Члан 20. 

         Поступак за упис у регистар покреће се писменом пријавом овлашћеног лица у 
року од тридесет дана од дана доношења Одлуке о образовању мјесне заједнице. 

        Уз пријаву за упис у регистар прилажу се: акт Скупштине општине о образовању 
мјесне зајенице и акт који садржи податке о лицима овлашћеним за заступање мјесне 
заједнице. 

        Овлаштење за подношење пријаве за регистрацију мјесне заједнице овлаштеном 
лицу издаје начелник општине.  
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Члан 21. 

       Пријава за упис у регистар мјесних заједница садржи:  

- назив и сједиште мјесне заједнице,  
- податке о насељима, односно насељеним мјестима која улазе у састав мјесне 

заједнице,  
- број и датум доношења одлуке о образовању мјесне заједнице,  
- број становника у мјесној заједници,  
- имена и презимена лица овлаштених за заступање мјесне заједнице и обим њихових 

овлаштења,  
- име и презиме лица овлаштеног за подношење пријаве. 

 

Члан 22. 

         Статут мјесне заједнице доставља се надлежном одјељењу Општинске 
административне службе (Одјељење за општу управу) најкасније 30 дана након 
доношења ради улагања у збирку исправа. 

Члан 23. 

        На основу утврђених чињеница надлежна организациона јединица Општинске 
административне службе доноси рјешење о упису у регистар.  

        Рјешење које надлежни орган доноси о упису мјесне заједнице у регистар, садржи 
све податке који се обавезно уписују у регистар мјесних заједница.   

       Рјешење из претходног става доставља се уписаној мјесној заједници и мјесним 
заједницама од којих је мјесна заједница образована издвајањем, раздвајањем или 
промјеном подручја.  

        Против рјешења о упису у регистар може се изјавити жалба начелнику општине. 

Члан 24. 

       Савјет мјесне заједнице ће поднијети пријаву за упис промјена које накнадно 
настану.  

       Пријава из претходног става подноси се у року од 30 дана од дана настале промјене. 
Уз пријаву промјене података подноси се и одговарајућа исправа.  

Члан 25. 

      Ако је образовањем нових мјесних заједница престала да постоји ранија мјесна 
заједница, пријава за упис престанка мјесне заједнице подноси се истовремено са 
пријавом за регистрацију новообразовае  мјесне заједнице.  

      Ако актом мјесне заједнице није друкчије уређено, пријаву за упис престанка мјесне 
заједнице подноси исто лице које је овлаштено да поднесе пријаву за регистрацију 
новообразоване мјесне заједнице.  
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Члан 26. 

      У случају постојања сумње у истинитост исправа или законитост поступка по којем 
је исправа донесена, Општинска административна служба (Одјељење за општу управу)  
ће по службеној дужности испитати околности које су значајне за упис у регистар.  

      Ако орган из претходног става констатује да нису испуњени услови за упис у 
регистар, о томе ће обавјестити Скупштину општине.  

 

Члан 27. 
 

     Одлука о образовању мјесне заједнице и рјешење о упису у регистар мјесних 
заједница објављује се у ,,Службеном билтену општине Угљевик,,. 

     У погледу јавности података и дејства према трећим лицима примјењују се прописи о 
судском регистру предузећа.  

Члан 28. 
 

     Регистар мјесних заједница води се хронолошким редом за све мјесне заједнице на 
подручју Општине Угљевик, а састоји се од регистарских уложака и збирке исправа.  

Члан 29. 
 

      Упис мјесне заједнице у регистар врши се у регистарски уложак.  

       Регистарски уложак састоји се од активног и пасивног дијела. 

      У активни дио регистарског улошка улажу се листови који садрже податке који се 
последњи уписују у регистар и одговарају најновијем стању.  

      У пасивни дио регистарског улошка улажу се ранији листови извађени из активног 
дијела послије уписане посљедње промјене, чија важност уписа промјеном престаје.  

Члан 30. 
 

      Збирка исправа води се за сваку мјесну заједницу уписану у регистар.  

      Исправе чије је подношење предвиђено законом и овом Одлуком одлажу се у 
посебне омоте који носе број регистарског улошка у који је уписана мјесна заједница.  

Члан 31. 
 

      Општинска административна служба (Одјељење за општу управу) издаће, на 
писмени захтјев и о његовом трошку, овлаштеном лицу извод из регистра мјесних 
заједница или овјерену фотокопију одговарајућих регистарских листова. 
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Члан 32. 
 

       Мјесне заједнице су дужне да у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке ускладе своје статуте са овом Одлуком.   

 

Члан 33. 
 

     Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мјесним заједницама 
на подручју општине Угљевик (,,Службени билтен општине Угљевик,, број 4/96).  

 

Члан 34. 

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

 

 

Р Е П У Б Л И К А         С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                    
Број: 01- 022-4/05. 
Датум, 29.06.2005. године                                           Божидар Васић,  дипл.инг.маш. с.р.        
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            На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број 101/04) и члана 26. и 87. Статута општине Угљевик ("Службени 
билтен Општине Угљевик", број 6/05), Скупштина општине Угљевик на својој сједници 
одржаној дана 29.06.2005. године  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА  САВЈЕТЕ 

МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 

Члан 1. 
 
 Расписују се избори за предсједника и чланове савјета мјесних заједница на 
подручју Општине Угљевик. 

Члан 2. 
 
 Избори за предсједника и чланове савјета мјесних заједница одржаће се у року од 
60 дана од дана ступања на снагу  ове Одлуке, а  број чланова савјета одређен је 
Одлуком о мјесним заједницама  сходно броју регистрованих бирача у складу са 
законом. 

Члан 3. 
 

            Број чланова савјета мјесних заједница је следећи: 
1. Мјесне заједнице Јаковићи, Модран, Глиње, Брђани-Прокос и Горња Трнова -

по 5 чланова савјета, 
2. Мјесне заједнице Угљевик Сјевер, Горње Забрђе, Равно Поље, Коренита, 

Малешевци, Богутово Село, Угљевик Село, Мезграја и Црвено Брдо  - по  7 
чланова,  

3. Мјесне заједнице Ново насеље, Доње Забрђе, Угљевичка Обријеж, Тутњевац, 
Доња Трнова, Атмачићи-Јањари и  Стари Угљевик – по 9 чланова.  

4. Мјесна заједница Угљевик Центар – 11 чланова.    
 

Члан 4. 
 
 За спровођење избора у мјесним заједницама задужују се савјети мјесних 
заједница и Одјељење за општу управу. 
 

Члан 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
билтену Општине Угљевик". 
 
Р Е П У Б Л И К А         С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК              ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Број: 01-06-6/05. 
Датум, 29.06.2005. године                
                                                 Божидар Васић, дипл.инг.маш. с.р. 
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        На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
101/04, 42/05) и члана 26. Статута Општине Угљевик ("Службени билтен Општине 
Угљевик", број 6/05) Скупштина Општине Угљевик на својој сједници одржаној дана  
29.06. 2005. године доноси 
 
 

ОДЛУКУ 
О УСМЈЕРАВАЊУ СРЕДСТАВА 

 
 

Члан 1. 
 
 Финансијска средства одобрена од стране Републичке дирекције за воде 
Бијељина у износу од 40.000 КМ усмјеравају се АД "Компреду" Угљевик за рјешавање 
водоснабдијевања питком водом насеља Угљевик и то износ од 30.000 КМ, а износ од 
10.000 КМ усмјерава се за изградњу водовода у МЗ Равно Поље - избјегличко насеље 
"Циганске њиве". 

Члан 2. 
 
 Корисници средстава из члана 1. ове Одлуке обавезује се да спроведу поступак 
избора најповољнијег понуђача у складу са Законом о јавним набавкама БиХ . 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
билтену Општине Угљевик". 
 
 
 
 
Р Е П У Б Л И К А      С Р П С К А                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 
Број: 01-40-387/05           
Датум, 29.06.2005. године                                          Божидар Васић, дипл.инг.маш. с.р. 
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На основу члана 5. и 24. Закона о стамбеним односима (,,Службени лист СРБиХ,, број: 
14/84 , 12/87. и 36/89) и члана 26. Статута општине Угљевик (,,Службени билтен 
Општине Угљевик,, број:  6/05), Скупштина општине Угљевик, на сједници одржаној 
дана 29.06.2005. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
О ПРЕНОСУ СТАНА 

 
 Члан 1. 

 
       Скупштина општине Угљевик преноси на располагање Основној школи ,,Алекса 
Шантић,, Угљевик, стан број 7. улаз ,,Б,, спрат II, површине 40,55 м2. улица Старине 
Новака у Угљевику. 

 
Члан 2. 

 
        Стан из члана 1. ове Одлуке преноси се ради рјешавања стамбеног питања радника 
Основне школе ,,Алекса Шантић,, Угљевик, Госпаве Петровић. 
 
 

Члан 3. 
 
          Власништво над станом из члана 1. ове Одлуке задржава Скупштина општине 
Угљевик. 

 
Члан  4. 

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

Р Е П У Б Л И К А         С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                    
Број: 01-372-10/05. 
Датум, 29.06.2005. године                                            Божидар Васић,  дипл.инг.маш. с.р. 
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        На основу члана  26. Статута општине Угљевик (,,Службени билтен Општине 
Угљевик,, број:  6/05), Скупштина општине Угљевик, на сједници одржаној дана 
29.06.2005. године,  д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШТЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

 
 

Члан 1. 
 

            Додјељује се на привремено кориштење, без накнаде ,,Професионалној 
територијалној ватрогасној  јединици,,  Угљевик, дио круга објекта у Богутовом селу 
(Перићи) Магацин бивше ТО (број 1.) и стражарску кућицу која се налази у кругу 
објекта.  

Члан 2. 
           
            Задужује се Начелник општине да са Професионалном територјалном 
ватрогасном јединицом, склопи Уговор о кориштењу пословног простора из члана 1. ове 
Одлуке.  

 
Члан 3. 

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

Р Е П У Б Л И К А         С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                    
Број: 01-81-16/05. 
Датум, 29.06.2005. године                                          Божидар Васић,  дипл.инг.маш. с.р.   
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         На основу члана 26. Статута општине Угљевик (,,Службени билтен општине 
Угљевик, број 6/05) и потписаног уговора о оснивању Јавног предузећа регионалне 
депоније ,,ЕКО-ДЕП Бијељина, Скупштина општине Угљевик на сједници одржаној  
29.06.2005. године, доноси  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК У СКУПШТИНУ 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ  ,,ЕКО-ДЕП,, БИЈЕЉИНА 

 
 
I 

 
         Петровић Стеван, дипл.инг.маш. из Угљевика, именује се за представника 
Општине Угљевик у Скупштину Јавног предузећа регионалне депоније ,,ЕКО-ДЕП,, 
Бијељина. 
 

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

Р Е П У Б Л И К А         С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                    
Број: 01-111-142/05. 
Датум, 29.06.2005. године                                                Божидар Васић,  дипл.инг.маш. 
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 На основу члана 26. Статута општине Угљевик (,,Службени билтен општине 
Угљевик,, број 6/05), Скупштина општине Угљевик на сједници одржаној 29.06.2005. 
године,  доноси   
 

ПЛАН ЖЕТВЕ 
ЗА 2005. ГОДИНУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

 
I 

 
 На подручју Општине Угљевик, засијано је у 2004. години 1830 хектара под 
стрним културама. 
 Што се тиче снабдјевености репроматеријалима (ђубриво, заштитна средства, 
дизел гориво, мазиво и др.) на подручју Општине Угљевик је било у довољним 
количанама, али није било регресираног (ђубрива, дизел горива и сјеменске пшенице). 
За временске услове за наведени развојни период може се рећи да су били врло 
повољни, јер у самом ницању стрних култура било је доста влаге.  
 Са планираним приносима од 3,1 т/ха очекивати је укупан принос од 5673 тона. 
Очекивану и планирану производњу стрних култура могуће је остварити само уколико 
послуже оптимални временски услови почев од воштаног зрења па до самог убирања 
зрна.  
 Почетак жетве предвиђа се почетком јула мјесеца и иста ће трајати око мјесец 
дана, наравно уз оптималне временске услове. Са расположивом механизацијом од 10 
комбајна са колико располаже аграрна привреда Општине могуће је успјешно окончати 
жетву у планираном року од 20 дана уз досљедно придржавање Плана вршпаја и 
комбајнирања стрних житарица.  
 Сви комбајнери који желе да врше услуге другим лицима дужни су се пријавити 
мјесним заједницама до почетка вршаја како би добили распоред и план вршидбе и 
комбајнирања стрних житарица на подручју Општине Угљевик.  
 Вршидба и комбајнирање стрних житарица на подручју Општине Угљевик 
обавиће се у складу са одредбама члана 4, 5. и 6. Одлуке о начину вршидбе и 
комбајнирања стрних житарица (,,Службени билтен општине Угљевик,, број 9/80) и 
приједлога плана мјесних заједница, а како слиједи: 
 
1. На подручју Мјесне заједнице Равно Поље 
 
 Власници комбајна који се пријаве Мјесној заједници Равно Поље, а желе да 
врше комбајнирање на одручју МЗ Равно Поље, почет ће да комбајнирају од Угљевичке 
Оријежи, односно од зв. ,,Дураковаче,,, те ће се кретати у правцу Сухог Поља, односно 
К.О. Сухо Поље, с тим што ће паралелно комбајнирати са лијеве и десне стране 
магистралног пута Бијељина-Тузла.  
 Уколико би се пријавио и други власник комбајна са жељом да жели да 
комбајнира на подручју МЗ Равно Поље, он би почео да комбајнира од К.О. Сухо Поље, 
односно зв. ,,Беговача,, и кретати у правцу Угљевичке Обријежи, упоредо са једне и 
друге стране магистралног пута Бијељина-Тузла.  
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2. На подручју Мјесне заједнице Угљевичка Обријеж 

Комбајнирање у МЗ Угљевичка Обријеж почет ће кретајући се из правца МЗ 
Равно Поље, вршити комбајнирање са лијеве и десне стране магистралног пута 
Бијељина-Тузла. У другом правцу вршај почиње од ,,Нумере,, преко Угљевичке 
Обријежи-Јасика у правцу Р.Поље. У овим правцима кретаће се комбајни који буду у 
вријеме вршаја приспјели на ово подручје.  
 
3. На подручју Мјесне заједнице Угљевик Село  
 
- у засеоку Драгојевићи - 
 Вршај почиње од куће Спасојевић Среће преко Арсеновића, Маринковића, 
Беновића, Филиповића и Рикића. 
 
- у засеоку Дол - 
 Вршај почиње од куће Симић Спасоје, иде редом преко Јањића, Џувелековића, 
Зарића, Васиљевића, Симића, Лазића, Миљановића, Стевановића, Микосављевића, 
Вујића и Јовића, гдје се вршај и завршава. 
 
4. На подручју Мјесне заједнице Модран 
 Вршај почиње од куће Бабић Недељка преко Ранкића – Бабића и Михајловића и 
завршава у Баљку II (Радивојевићи, Зекићи и Маринковићи). 
 
5. На подручју Мјесне заједнице Стари Угљевик 
 Вршај почиње од Ђукића преко Јаблана до Фалчића, а у другом правцу од Јовића 
преко Фалчића, завршавајући вршај у Гајићима. 
 Вршај затим иде од Трафо станице ка Доњем Вучијаку, одакле прелази у Јаблане, 
а затим у Фалчиће и насељено мјесто Сарије, гдје би се и завршио вршај пшенице на 
подручју Мјесне заједнице Стари Угљевик.  
 
6. На подручју Мјесне заједнице Брђани-Прокос  
 Вршај почиње од извора звани ,,Пецка,, и иде преко Брђана, Перића, Станковића, 
Радовановића, Муката, Гајића, Видовића и Томића.  
 
7. На подручју Мјесне заједнице Богутово Село 
 Вршај почиње од извора звани ,,Пецка,, преко Симића, Пајића, Божића и Лазића 
од површинског копа према Станковићима-Мукат.  
 
8. На подручју Мјесне заједнице Мезграја  
 На подручју Мјесне заједнице Мезграја комбајнирање би почело са радом од 
Мирковића, према Станкићима, преко Мијатовића у правцу Нумере и обратно, те од 
Стевића, Мијатовића, преко сеперације према Гајићима и обратно и од ријеке Јање па 
преко Мијатовића у правцу Гајића и обратно.  
 
9. На подручју Мјесне заједнице Глиње 
 Вршај почиње од њиве зв. ,,Поље,, из правца Атмачића, затим би ишао преко 
глињског раскршћа са обје стране пута. Даље би се настављао према засеока Глиње –
Трнова. При повратку ишао и према Просјеци, гдје би се и завршавао.  
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Вршај треба да се обавља редом и без прескакања парцела.   
 
10. На подручју Мјесне заједнице Јањари и Атмачићи 
 Вршај почиње од моста на Равном Пољу кренувши се лијевом и десном страном 
пута преко Јањара и Атмачића од МЗ Глиње и Угљевик и обратно.  
 
 
11. На подручју Мјесне заједнице Доња Трнова 
 Вршај почиње од ријеке Јање К.О. Сухо Поље до ,,Стараче,, и иде узводно уз 
,,Старачу,, преко Беглука до К.О. ањари и даље. Други правац почиње од почетка 
,,Стараче,, до Зовца, а затим се враћа преко центра села Добричићи преко Трновског 
Поља до К.О. Средња Трнова.  
 У трећем правцу вршај почиње од Почивала према Доњој Трнови у К.О. Бањици.  
 
12. На подручју Мјесне заједнице Јаковићи  
 Вршај почиње преко Ћетковића, Јаковића, враћајући се у правцу Добричића.  
 
13. На подручју Мјесне заједнице Горња Трнова 
 Вршај почиње од Црвеног Брда путем према Тешићима и Чардаку, Малићима до 
Мићанове ћабе и у другом правцу од Мићанове ћабе Јовановића до Црвеног Брда.  
 
14.  На подручју Мјесне заједнице Црвено Брдо 
 
- Средња Трнова - 
 Вршај почиње од ,,Мераје,, и иде преко села до Добричића. У другом правцу 
креће се од ,,Мераје,, према К.О. Глињима и Атмачићима и у трећем правцу полази од 
,,Мераје,, преко села у правцу Црвеног Брда, гдје се вршај и завршава.  
 
- Доња Крћина -  
 Вршај почиње од К.О. Бањица према раскрсници до бивше основне школе и 
бунара, затим иде десно до моста на Тавни,  иде путем према Домани, прелази Доману 
иде путем према Барама и Трњаче, силази низ крчевине према Домани, врше и с једне и 
с друге стране ,,Домане,, затим иде према Спасојевићима, Спасојевић Ристи кући, 
пролази у Деспотовиће према Лазићима уз ријеку Тавну и обратно.  
 
- Горња Крћина  
 Вршај почиње од Лазића (од куће Лазић Петра преко Николића, Радовановића, 
затим од Недића преко Сандића горњим дијелом Радовановића према Лукићима и 
обратно).  
 
15. На подручју Мјесне заједнице Тутњевац 
 
- засеок Шешлићи - 
 Вршај почиње од куће Благојевић Драгана и иде преко Благојевића, Стојановића, 
Аврамовића, Шешлића, Милошевића, до куће Николић Војке, затим преко Томића, 
Симикића до куће Среће Николића.  
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- засеок Митровићи -  
 Вршај почиње од куће Секулић Петра преко Секулића, Лазића, Гаврића, 
Манојловића, Драгића до куће Драгић Глише, а одатле вршај креће од Лазића, 
Тешановића до куће Голубовић Будинка. 
 
- засеок Лукићи - 
 Вршај почиње од куће Гајић Цвијана до куће Лазић Спасоје и од куће Гајић Савке 
преко Гајића, Глигоревића, Гагића, до куће Лазаревић Раде.  
- засеок Читлук - 
 Вршај почиње од куће Марковић Слободана преко Марковића, Јешића, 
Спасојевића, Петровића до куће Петровић Будинка.  
- засеок Крстићи -  
 Вршај почиње од куће Перић Живана преко Перића, Станковића, Зарића, Бојића, 
Михајловића, Лазића до куће Перић Илије, гдје вршај и завршава.  
 
16. На подручју Мјесне заједнице Коренита  
 Вршај почиње од куће Поповић Илије преко Поповића, Томића, Маринковића, 
Цвијетиновића до куће Томић Илијиног Крсте, затим од куће Цвијетиновић Ивана преко 
Кандића и Станковића од куће Томић Ивана, затим од куће Радовановић Живана до 
Томић Саве у Борицима и обратно.  
 
17. На подручју Мјесне заједнице Доње Забрђе 
 Вршај почиње од ,,Нумере,, левом и десном страном пута према Горњем Забђу и 
Мркодолу. 
 У другом правцу вршај почиње од Дома у Забрђу преко Марића, дијела Посаваца 
према Коренити и Буковици.  
 
- у Доњем Забрђу -  
 Вршај почиње од К.О. Угљевичка Обријеж преко Митровића, Гајића, Петровића, 
према Горњем Забрђу.  
 У засеоку Посавци, вршај почиње од К.О. Коренита преко Посаваца до К.О. 
Тутњевца и обратно.  
 
18. На подручју Мјесне заједнице Горње Забрђе 
 Вршај почиње од ријеке Јање преко Станивуковића, Тодоровића, Цвијића, 
Станковића, Мркодола, Живковића, Симића, Драгичевића, Вуковића, Мирковића до 
,,Гараже,, и обратно.  
 
19. На подручју Мјесне заједнице Малешевци 
 Вршај почиње од куће Савић Славке преко Савића, Максимовића, Крстића, 
Николића, Василића, Митровића, Седларевића, Лазића, Петровића, Ђокића, 
Милутиновића и завршава се код куће Јевтић Драге и обратно, гдје би се и завршио 
вршај пшенице ове мјесне заједнице.  
 
20. На подручју Мјесне заједнице Угљевик Центар, Ново Насеље и Сјевер  
 Вршај почиње од Транспорта до Термоелектране, с тим што ће паралелно 
комбајнирати са лијеве и десне стране магистралног пута Транспорт – Термоелектрана, 
гдје би се и завршио вршај пшенице рода 2004/2005. године.  
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II 

 
 Овај План вршаја објавити у ,,Службеном билтену општине Угљевик,,.  
 
Р Е П У Б Л И К А       С Р П С К А                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                      Божидар Васић, дипл.инг.маш. с.р. 
Број: 01-330-61/05. 
Датум, 29.06.2005. године        
 


