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 АКТИ СО-е 

 

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

101/04,42/05,118/05 и 98/13) члана 13. Упуства о јединственој метадологији за процјену 

штета од елементарних непогода ( „Службени гласник РС“, број 16/04) и члана 26. 

Статута општине Угљевик ( „ Службени билтен  оштине Угљевик“ број 6/05, 4/07, 4/08, 

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

10.09.2014.године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

 

Члан 1. 

 

Усваја се Елаборат о процјени настале штете од елементарне непогоде – поплаве 

на подручју општине Угљевик за мај и август 2014.године. 

 

Члан 2. 

 

Предмет овог Елабората је процјена директне штете, односно непосредне штете 

на оштећеним и уништеним средствима, материјалним и културним добрима, трошкови 

изазвани директним штетама и идиректне штете. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, а биће објављена у“Службеном  

билтену општине Угљевик,,.  

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                             Ђоко Симић, професор  с.р. 

Број: 01-027-24/14                                                                  

Датум, 10.09.2014.године  
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На  основу  члана  30. Закона  о  локалној  самоуправи („Службени  гласник  

Републике  Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 16. став 1. Закона о 

гробљима и погребној дјелатности („Службени гласник РС“, број 31/13 и 6/14)  и  члана 

26.  Статута  општине Угљевик („Службени  гласник  општине Угљевик“, број: 6/05, 4/07, 

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

10.09.2014.године,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМИЈЕШТАЊУ ГРОБЉА „САРИЈЕ“ БОГУТОВО СЕЛО 

 

Члан 1. 

 

            Измијешта се гробље „Сарије“ Богутово Село које се налази на парцели 

означеној као к.ч. број 3879. уписана у Посједовном листу број 624. К.О. Богутово Село.

          

Члан 2. 

 

             Предметно гробље измијешта се по хитном поступку из оправданих 

разлога, због појаве клизишта услед извођења рударских радова на површинском копу 

Богутово Село. 

Члан 3. 

 

             Гробље „Сарије“ Богутово Село се измијешта на локацију означену као 

к.ч. број 626/2 , површине од 9.911 м2 уписана у Лист непокретности број 814. К.О. Забрђе 

на коју ће се сахрањивати мјештани насељеног мјеста Сарије. 

 

Члан 4. 

 

             Након ступања на снагу ове одлуке саопштење о доношењу одлуке о 

измијештању објавиће се у „Службеном билтену општине Угљевик“, средствима јавног 

информисања и „Службеном гласнику Републике Српске“. 

 

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: 01-022-25/14                                                                  

Датум, 10.09.2014.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 

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

одржаној дана 10.09. 2014. године   д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

 

             Прихвата се Уговор о међусобном регулисању права и обавеза између Општине 

Угљевик и ЗП „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ Угљевик који је саставни дио ово 

Одлуке.  

Члан 2. 

 

           Предмет овог уговора је међусобно регулисање права и обавеза на измијештању 

гробља „Сарије“ Богутово Село, уређењу гробља на новој локацији у Забрђу, као и 

уређење градског гробља Угљевик. 

Члан 3. 

    

   Овлашћује се Начелник општине Угљевик да у име Општине Угљевик закључи 

Уговор о међусобном регулисању права и обавеза. 

 

                                                                    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: 01-022-26/14                                                            

Датум, 10.09.2014године 
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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 

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

одржаној дана  10.09. 2014. године   д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

 

             Обезбјеђују се средства у износу од 3.000,00 КМ и усмјеравају за плаћање 

накнаде штете Симикић Драгославу, сину Павла из Мезграје,   због прокопавања канала 

и постављања бетонских цијеви преко парцеле означене као к.ч. број 395. двориште, 

површине од 1.434 м2 и стамбена зграда 57 м2 уписана у з.к. улошку број 249. к.о. 

Угљевик која се налази у Угљевику у Улици Мајевичког четничког корпуса, власништво 

именованог.  

Члан 2. 

 

          Средства из члана 1. ове Одлуке исплатити из Буџета општине Угљевик за 2014. 

годину са позиције помоћ за накнаду штете.  

 

Члан 3. 

 

           За реализацију ове Одлуке овлашћује се Начелник општине Угљевик. 

 

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:  01-370-91/14                                                                  

Датум, 10.09.2014.године 
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АКТИ  НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

 

     На основу члана 43. алинеја 7. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 59. 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 

 

О Д Л У К У 

О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ УГЉЕВИК 

 

I-УВОДНА ОДРЕДБА 

 

Члан 1. 

Предмет Одлуке 

Овом Одлуком оснива се Општинска управа Угљевик, утврђује њен дјелокруг рада, 

начела и унутрашња организација, руковођење, основна правила о запошљавању и 

статусу општинских службеника и осталих запослених, јавност рада, финансирање и 

друга питања од значаја за рад и организацију Општинске управе Угљевик. 

 

II- ОСНИВАЊЕ И ПОСЛОВИ 

Члан 2. 

Оснивање 

Оснива се Општинска управа Угљевик (у даљем тексту: Општинска управа) ради 

извршавања управних, стручних и других административних послова, инспекцијског и 

другог надзора из надлежности општине као и обављања других послова, у складу са 

законом, Статутом општине, овом Одлуком и другим прописима. 

 

Члан 3. 

Послови Општинске управе 

Општинска управа, као дио извршне власти чији је носилац Начелник, обавља послове 

утврђене законом, Статутом Општине и овом Одлуком који послови се односе на: 

- извршавање и спровођење прописа и других аката Скупштине Општине и Начелника, 

- припремање нацрта одлука и других аката које доноси Скупштина општине и 

Начелник, 

- извршавање и спровођење закона и других прописа и обезбјеђење вршења послова чије 

је извршавање повјерено општини, 

- извршавање послова и задатака у реализацији Стратегије развоја општине, Стратегије 

комуникације са грађанима, другим документима стратешког и другог планирања 

развоја општине, 

- вршење стручних и других послова које јој повјери Скупштина општине и Начелник. 

 

III-НАЧЕЛА И УРЕЂИВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

Члан 4. 

 

Начела за организацију и рад Општинске управе 

      (1) Општинска управа се организује и дјелује као сервис грађана у складу са 

критеријумима ефикасности, дјелотворности и економичности. 

      (2) Полазећи од њеног дјелокруга рада, Општинска управа се организује, између 

осталог, уз поштовање следећих принципа: 

- законито и благовремено одлучивање о правима и обавезама и на закону заснованим 

интересима физичких и правних лица, 

- обезбјеђење једнаке правне заштите и остваривања на закону заснованих права, обавеза 

и интереса сваког грађанина, без дискриминације по било којој основи, 
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- обезбеђивање континуираног и ефикасног одвијања процеса рада, односно пружања 

услуга грађанима и другим корисницима, 

- стручно и професионално обављање послова, без страначких и других политички 

мотивисаних утицаја, 

- финансијска ограничења и јавни интерес, 

- ефикасно руковођење организационим јединицама и стални надзор над обављањем 

послова, 

- обједињавање истих или сличних, односно међусобно повезаних послова у 

одговарајуће организационе јединице, 

- остваривање одговорности запослених и именованих лица за законитост рада и 

придржавање правила модерно организоване локалне управе, 

- рационално коришћење радног времена и јачање радне дисциплине, 

- стално стручно образовање и професионално усавршавање запослених, 

- унапређење економичности и ефикасности рада Општинске управе увођењем 

савремених метода рада и развијање система савременог управљања људским 

ресурсима. 

Члан 5. 

 

Уређивање организације и систематизације радних мјеста 

(1) Организација Општинске управе и систематизација радних мјеста уређује се овом 

одлуком и Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској 

управи Угљевик (у даљем тексту: Правилник) који доноси Начелник. 

(2) Правилником се уређују организација Општинске управе, радна мјеста у 

организационим јединицама, планирање рада, дужности и одговорности општинских 

службеника, техничких и помоћних радника и других запослених у Општинској управи 

(у даљем тексту: запослени), посебни услови за заснивање радног односа односно 

обављања послова, правила распоређивања запослених, правила за збрињавање вишка 

запослених и друга питања од значаја за организацију и систематизацију радних мјеста у 

Општинској управи, у складу са законом, овом одлуком и другим прописима. 

(3) Организација Општинске управе и систематизација радних мјеста, редовно се 

усклађује са промијењеним околностима које утичу на ефикасност и ефективност рада 

Општинске управе, услед доношења или измјена прописа, планова и програма рада, 

финансијских ограничења и ради усклађивања са исказаним потребама и интересима 

грађана и других корисника услуга. 

(4) У складу са ставом 3. овог члана, врши се редовна годишња анализа организације и 

систематизације радних мјеста у Општинској управи, у складу са Правилником и 

посебним општим актом који доноси Начелник. 

 

    IV- ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

1. Опште одредбе 

Члан 6. 

Организационе јединице 

(1) Основни организациони облици Општинске управе су одјељења, службе и 

самостални одсјеци (у даљем тексту: "основне организационе јединице"). 
(2) Одјељења, службе и самостални одсјеци организују се по одсјецима и  
рефератима (у даљем тексту: унутрашње организационе јединице) као и по радним 
мјестима. 

(3)Ради ефикаснијег извршавања законских и статутарних обавеза Општинске управе 
образују се мјесне канцеларије за поједина насељена мјеста на подручју општине.    

    Члан 7. 
 

Одјељења 

У Општинској управи образују се следећа одјељења: 

- Одјељење за општу управу, 
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- Одјељење за привреду, 

     -             Одјељење за друштвене дјелатности, 

- Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, 

- Одјељење за финансије, 

- Одјељење за пољопривреду. 

                 Члан 8. 

Службе 

      У Општинској управи образује се следећа служба, као основна организациона 

јединица: 
- Стручна служба Скупштине општине и Начелника општине. 
       

                Члан 9. 

Самостални одсјеци 

Самостални одсјеци у Општинској управи су следећи: 

1. Одсијек за јавне набавке, инвестиције и надзор, 

2. Територијална ватрогасна јединица. 

 

2. Одјељења 

2.1.Одјељење за општу управу 

                Члан 10. 

Дјелокруг рада 

Одјељење за општу управу врши стручне и управне послове из надлежности општине који 

се односе на: пружања правне помоћи, послове грађанских стања (матичне књиге, 

држављанство, лично име и др.), послове мјесних канцеларија, вођење матичних књига, 

вршење електронске провјере података и достава извјештаја ЦИПС-у, послове пријемне 

канцеларије, писарнице, архиве, овјеру потписа, преписа и рукописа, издавање увјерења 

из јавних регистара које води, издавање потврда о чињеницама о којима се не води јавна 

евиденција када је на то законом овлашћено, заједничке послове, као и друге послове 

који нису стављени у дјелокруг рада другог одјељења или службе. 

 

2.2.Одјељење за привреду 

Члан 11. 

Дјелокруг рада 

Одјељење за привреду врши управне и стручне послове из надлежности општине који се 

односе на: програм развоја општине, студијске и аналитичке послове из области 

привреде  (индустрија, занатство, трговина, угоститељство, туризам, путеве, заштита 

природних добара, програм развоја општине, послови оператера на компјутеру., 

инспекцијски послови из области: промета роба и услуга, здравствене заштите 

животиња, рада, заштите животне средине, друмског саобраћаја и заштите хране , 

здравствено-санитарне заштите као и друге послове који му се посебним актима ставе у 

дјелокруг рада. 

 

2.3.Одјељење за друштвене дјелатности 

 

Члан 12. 

Дјелокруг рада 

Одјељење за друштвене дјелатности врши стручне и управне послове из надлежности 

општине који се односе на: борачко-инвалидску заштиту, заштиту цивилних жртава 

рата, цивилну заштиту, мјесне заједнице, науку, културу, предшколско и школско 
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васпитање и образовање, здравствену и социјалну заштиту, науку, културу, спорт и 

физичку културу, омладинско организовање и из области повратника, као и друге 

послове који му се посебним актом ставе у дјелокруг рада.  

2.4. Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове 
 

Члан 13. 

Дјелокруг рада 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове врши стручне и управне 

послове из надлежности општине који се односе на: припрему просторно-планске 

документације, развојне планове, издавање локацијских услова и одобрења за грађење, 

исколчавање објеката, техничке прегледе и употребне дозволе изграђених објеката, 

легализације бесправно изграђених објеката, заједничку комуналну потрошњу, 

грађевинско земљиште, и кориштење градског грађевинског земљишта, заштиту 

животне средине, заузеће јавних површина, утврђивање накнаде за кориштење 

комуналне инфраструктуре, регистрације етажних власника, имовинско-правне послове 

из надлежности општине, електронска евиденција некретнина, инспекцијски послови из 

области грађења, комуналне полиције, као и друге послове који му се посебним актима 

ставе у дјелокруг рада. 

  

2.5.Одјељење за финансије 

Члан 14. 

Дјелокруг рада 

Одјељење за финансије врши стручне и друге послове из надлежности Општине који се 

односе на: праћење остваривања политике финансирања у Општини, припремање 

нацрта/приједлога буџета Општине, праћење и евиденцију прихода и извршење расхода 

буџета, припрему и израду финансијских извјештаја општине, контролу правилности и 

законитости коришћења буџетских средстава од стране буџетских корисника, праћење 

кредитне способности и задужености општине, трезорско вођење финансијских 

трансакција за све буџетске ниже потрошачке јединице, пропремање и предлагање 

измјена буџета и реалокација у складу са потребама, као и друге послове који му се 

посебним актом ставе у дјелокруг рада. 
 

2.6.Oдјељење за пољопривреду 

Члан 15. 

Дјелокруг рада 

Одјељење за пољопривреду врши стручне и управне послове из надлежности општине 

који се односе на: пољопривреду, водопривреду, сточарство, воћарство, лов и риболов, 

организовање пољопривредника, инспекцијски послови из области пољопривреде, као и 

друге послове који му се посебним актом ставе у дјелокруг рада.  
 

3. Службе 

3.1. Стручна служба Скупштине општине и Начелника општине 

Члан 16. 

Дјелокруг рада 

Стручна служба Скупштине општине и начелника општине обавља стручне, 

административне, техничке и друге послове за потребе: 

- Скупштине општине и скупштинских радних тијела, пружа стручну помоћ 

одборницима у вршењу одборничких права и дужности, врши стручне и 

административно-техничке послове за потребе клубова одборника, одборничке и 

посланичке канцеларије, организационе и друге послове за одржавање сједница 
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Скупштине општине и скупштинских радних тијела и врши друге послове у складу са 

Статутом општоне и Пословником Скупштине општине, 

- јавног обавјештавања о активностима органа општине, послове односа са јавношћу, 

обезбјеђује примјену Закона о слободи приступа информацијама, стратегије 

комуникације са грађанима у оквиру свог дјеловања, послове савјетника Начелника 

општине, послове интерне ревизије, послови управљања људским ресурсима, послови са 

невладиним органиозацијама и вјерска питања. 
 

4.Самостални одсјеци 

4.1.Одсијек за јавне набавке, инвестиције и надзор 

 

Члан 17. 

Дјелокруг рада 

У Одсијеку за јавне набавке, инвестиције и надзор обављају се послови провођења 

комплетне процедуре јавних набавки роба, услуга и радова у складу са Законом о јавним 

набавкама БиХ од процјене инвестиције, припреме тендерске документације, 

расписивања јавне набавке, пријема тендерске документације, избора најповољнијег 

понуђача од стране комисије за јавну набавку, припреме приједлога уговора, праћења 

реализације уговора и вршења инвестиционог и контролног надзора над реализацијом 

тих инвестиција, као и други послови који му се посебним актом ставе у дјелокруг рада. 

 

4.2.Територијална ватрогасна јединица 

Члан 18. 

Дјелокруг рада 

Територијална ватрогасна јединица обавља послове утврђене законом, Одлуком о 

оснивању Територијалне ватрогасне јединице Угљевик ("Службени гласник општине 

Угљевик", број: 5/13), и другим актима надлежних републичких органа и органа 

општине. 

Дјелокруг и надлежности Територијалне ватрогасне јединице су: 

- обављање законом утврђених дјелатности професионалних ватрогасних јединица), 

- учешће у спровођењу превентивних мјера заштите од пожара које су у функцији 

благовремености и повећања ефикасности ватрогасне интервенције, 

гашење пожара и спасавање људи и имовине угрожених пожаром и елементарним 

непогодама, 

- спровођење мјера заштите од пожара, утврђених Планом заштите од пожара Општине 

Угљевик, 

- пружање техничке помоћи у незгодама и опасним ситуацијама, 

остваривање задатака јединица цивилне заштите у складу са Законом о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Српске", број: 

121/12) 

обавља и друге послове у еколошким и другим несрећама. 

 

5. Мјесне канцеларије 

Члан 19. 

Образовање мјесних канцеларија 

(1) Ради ефикаснијег, дјелотворнијег и економичнијег извршавања одређених послова из 

дјелокруга Општинске управе и ефикаснијег остваривања права и интереса грађана, у 

оквиру Одјељења за општу управу образују се мјесне канцеларије и то: 

1. Мјесна канцеларија Забрђе са сједиштем у Забрђу за подручје насељених мјеста 

Забрђе, Коренита, Малешевци и Тутњевац. 

Мјесна канцеларија Доња Трнова са сједиштем у Доњој Трнови за  подручје насељених 

мјеста: Доња Крћина, Доња Трнова,Горња Крћина, Горња Трнова и Средња Трнова. 



Број  7/14                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                       Страна   10. 

  

Мјесна канцеларија Јањари са сједиштем у Јањарима за подручје насељених мјеста 

Атмачићи, Глиње и Јањари. 

4. За насељена мјеста Богутово Село, Мезграја, Равно Поље, Стари Угљевик, Угљевик, 

Угљевичка Обријеж и Угљевик Село послови из дјелокруга мјесних канцеларија 

обављају се у Општинској управи Угљевик. 

 

Члан 20. 

Послови мјесних канцеларија 

У мјесној канцеларији обављају се управни, стручни и други послови који се односе на 

пријем поднесака, овјеру потписа преписа и рукописа, вођење матичних књига и 

издавање увјерења из јавних регистара који се код њих воде, издавање потврда о 

чињеницама о којима се не води јавна евиденција када је доказивање тих чињеница 

предвиђено законом, узимање изјава од грађана по замолницама надлежних органа, 

пријем, завођење и отпрема поште, као и други послови који јој се повјере посебним 

актом Начелника. 

 

6. Радна мјеста 

Члан 21. 

Општа одредба 

(1)Радно мјесто представља основну организациону цјелину функционално повезаних 

сродних послова и задатака из дјелокруга рада организационих јединица Општинске 

управе које обавља један или више запослених. 

(2)Правилником из члана 5. став 2. ове одлуке утврђује се радна мјеста, опис послова 

радних мјеста у оквиру унутрашњих организационих јединица, опис нивоа стандардних 

мјерила за класификацију радних мјеста, услови за обављање послова,   потребан број 

запослених за свако радно мјесто и уређују друга питања везана за радна мјеста, у складу 

са законом и другим прописима. 

 

Члан 22. 
 

Разврставање радних мјеста 

(1)Радна мјеста у Општинској управи разврставају се на радна мјеста општинских 

службеника и радна мјеста техничког и помоћног особља. 

(2) Радна мјеста општинских службеника у Општинској управи Правилником се 

разврставају у категорије и звања, у складу са законом и другим прописима.. 

 

V - РУКОВОЂЕЊЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 

1. Руковођење одјељењем 

Члан 23. 

Начелник одјељења 

(1) Одјељењем руководи начелник одјељења и за свој рад и рад одјељења одговоран је 

Начелнику. 

(2) Начелник одјељења организује и руководи радом одјељења, усклађује рад одјељења 

са другим организационим јединицама Општинске управе, другим органима и 

организацијама, израђује планове и програме рада и извјештаје о раду одјељења, 

одговоран је за законитост, ефикасност и економичност извршавања послова у 

одјељењу, врши друге послове утврђене овом одлуком, Правилником и другим 

прописима као и послове које му повјери Начелник. 
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Члан 24. 

 

Именовање и разрјешење начелника одјељења 

(1) Начелника одјељења именује Скупштина општине на мандат сазива Скупштине која 

га је изабрала, на приједлог Начелника и након спроведеног јавног конкурса, у складу са 

законом и другим прописима. 

(2) Начелник одјељења може бити разријешен дужности прије истека времена на које је 

именован, поред случајева утврђених законом и Статутом Општине и у случају: 

- на лични захтјев односно у случају подношења оставке у писаној форми, 

- избора на јавну функцију, односно функцију која је неспојива са дужношћу 

општинског службеника, 

- укидања радног мјеста на које је именован и 

- наступања разлога за престанак радног односа, у складу са законом и другим 

прописима. 

Члан 25. 

 

Овлашћење за обављање послова начелника одјељења 

У случају када није именован начелник одјељења или вршилац дужности начелника 

одјељења, по поступку предвиђеним законом и другим прописима, Начелник може дати 

писано овлашћење службенику из реда запослених у Општинској управи, који испуњава 

прописане услове, да привремено обавља све или дио послова из дјелокруга начелника 

одјељења, до именовања вршиоца дужности или начелника одјељења. 

 

2.Руковођење службом 

Члан 26. 

 

Руковођење Стручном службом Скупштине општине и Начелника општине 

(1) Стручном службом Скупштине општине и Начелника општине руководи секретар 

Скупштине општине и одговоран је за њен рад у складу са Статутом и Пословником 

Скупштине општине. 

(2) Секретара Скупштине општине именује Скупштина општине у складу са законом. 

 

3. Руковођење самосталним одсјеком 

Члан 27. 

 

Руковођење Одсијеком за јавне набавке, инвестиције и надзор 

(1) Одсијеком за јавне набавке, инвестиције и надзор руководи шеф одсијека који је за 

свој рад и рад Одсијека одговоран Начелника. 

(2)  Шеф одсјека из претходног става овог члана организује рад запослених у одсјеку, 

припрема план рада, врши надзор над радом запослених и праћење учинака рада, 

подноси извјештаје о раду Начелнику и обавља друге послове утврђене Правилником. 

(3) Шефа самосталног одсјека распоређује Начелник актом о распоређивању, након 

спроведеног поступка јавног конкурса, односно актом о распоређивању из реда 

запослених у Општинској управи, у складу са законом и другим прописима. 

 

Члан 28. 

 

Руковођење Територијалном ватрогасном јединицом 

(1)Територијалном ватрогасном јединицом руководи старјешина Територијалне 

ватрогасне јединице и за свој рад и рад Територијалне ватрогасне јединице одговоран је 

Начелнику. 

(2) Старјешину Територијалне ватрогасне јединице именује Начелник, на основу 

спроведеног јавног конкурса, у складу са законом. 
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(3) Старјешина Територијалне ватрогасне јединице именује се на неодређено вријеме, а 

актом Начелника може бити разријешен дужности у случају: 

- подношења писаног захтјева за разрјешење, 

- избора на јавну функцију, односно функцију која је неспојива са дужношћу запосленог 

у Општинској управи, 

- укидања радног мјеста на које је именован и 

- наступања разлога за престанак радног односа, у складу са законом и другим 

прописима. 

(4) У случају из става 3. алинеја 1. до 3. овог члана разријешени старјешина 

Територијалне ватрогасне јединице има право на распоред на друго радно мјесто у 

Општинској управи за које испуњава прописане услове, а у случају да нема таквог 

радног мјеста престаје му радни однос уз признавање права која му припадају у складу 

са законом, колективним уговором и прописима о раду у Општинској управи. 

 

Руковођење унутрашњим организационим јединицама 

 

Члан 29. 

Руковођење одсјеком 

(1) Одсјеком, као унутрашњом организационом јединицом одјељења руководи шеф 

одсјека који је за свој рад и рад одсјека одговоран начелнику одјељења. 

(2) Шеф одсјека организује рад запослених у одсјеку, припрема план рада, врши надзор 

над радом запослених и праћење учинака рада, подноси извјештаје о раду начелнику 

одјељења и обавља друге послове утврђене Правилником. 

(3) Шефа одсјека распоређује Начелник актом о распоређивању, након спроведеног 

поступка јавног конкурса, односно актом о распоређивању из реда запослених у 

Општинској управи, у складу са законом и другим прописима. 

 

VI - ЗАПОСЛЕНИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 

Члан 30. 

 

Запошљавање у Општинској управи  

(1)У Општинској управи, по у прописаном поступку, могу се запослити лица која 

испуњавају опште и посебне услове утврђене законом, Правилником и другим 

прописима. 

(2)Запошљавање у Општинску управу може се вршити само у складу са планом 

запошљавања који доноси Начелник, у складу са законом и другим прописима. 

(3)У Општинску управу могу се запошљавати лица у својству приправника и волонтера, 

у складу са законом планом запошљавања. 

 

                                       Члан 31. 

 

Распоређивање запослених 

(1)Запослени се распоређују на радна мјеста за чије обављање су засновали радни однос, 

у складу са законом, колективним уговором, Правилником и другим прописима.  

(2)Током трајања радног односа општински службеник може бити распоређен на 

обављање других послова, у складу са законом, колективним уговором, Правилником и 

другим прописима. 

(3)Одредба става 2. овог члана примјењује се и на техничке и помоћне раднике, у складу 

са законом, колективним уговором и уговором о раду. 
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Члан 32. 

 

Оцјењивање рада 

(1)Рад службеника који је засновао радни однос на неодређено вријеме оцјењује се сваке 

године за претходну годину, као и периодично у текућој години, у складу са законом, 

другим прописима и актима Начелника. 

(2)На основу постигнутих оцјена у раду службеник може напредовати у Општинској 

управи, у складу са прописима и актима Начелника. 

(3)Одредбе става 1. и 2. овог члана примјењују се и на техничке и помоћне раднике, у 

складу са актима Начелника и уговором о раду. 

(4)Изузетно од става 1 овог члана, запослени у Општинској управи на неодређено 

вријеме који у претходној години није остварио најмање шест мјесеци непрекидног рада 

неће се оцијенити. 

Члан 33. 

 

Одговорност запослених 

(1)Запослени у Општинској управи одговоран је за свој рад дисциплински и 

материјално, у складу са законом, другим прописима и колективним уговором. 

(2)У складу са Правилником и другим актима Начелника, запослени подноси 

непосредном руководиоцу периодичне извјештаје о свом раду. 

 

Члан 34. 

 

Стручност и професионалност запослених 

(1)Запослени је дужан одговорно извршавати повјерене послове и задатке, користећи 

своја најбоља знања и искуства. 

(2)Запосленом се обезбеђује стручно оспособљавање и професионално усавршавање, у 

складу са потребама Општинске управе и у складу са законом и посебним општим актом 

који доноси Начелник. 

Члан 35. 

 

Дужност замјењивања одсутног 

У циљу обезбеђења континуираног извршавања послова на пружању услуга грађанима и 

другим корисницима, службеници и други запослени су дужни вршити замјену одсутних 

запослених, у складу са посебним општим актом који доноси Начелник. 

 

VII - ФИНАНСИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ 

 

Члан 36. 

Средства за финансирање рада 

(1)Средства за финансирање Општинске управе обезбеђују се у буџету општине, у 

складу са законом. 

(2)Општинска управа може остваривати одређене приходе својом дјелатношћу, под 

условима утврђеним законом. 

Члан 37. 

Коришћење имовине 

(1)Запослени у Општинској управи дужни су да средства и имовину користе руководећи 

се начелом законитости, рационалности и економичности. 

(2)Начелник посебним актима прописује мјере штедње и одговорности за рационално и 

економично коришћење повјерених средстава и имовине. 

 

                                       Члан 38. 

 

Интерна ревизија и законитост коришћења средстава и имовине 
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(1)Актом Начелника утврђују се интерни контролни поступци за контролу законитости и 

правилности трошења средстава и управљања имовином Општине коју користи 

Општинска управа. 

 

VII- ЈАВНОСТ РАДА 

Члан 39. 

 

Доступност и саопштавање информација 

(1)Рад Општинске управе доступан је јавности, у складу са законом, Статутом општине 

и другим прописима. 

(2)Информације и обавјештења о обављању послова у Општинској управи даје 

Начелник. 

(3)Начелник може овластити поједине службенике за давање одговарајућих 

информација. 

(4)У давању информација овлашћено лице је дужно чувати службену тајну. 

(5)Неовлашћено давање информација или давање нетачних информација представља 

тежу повреду радне дужности. 

Члан 40. 

Односи са јавношћу 

(1)У Општинској управи обезбјеђују се услови за несметано информисање јавности о 

раду органа општине и за односе са јавношћу.                                                                                                                                

(2)Општинска управа обезбјеђује спровођење Закона о слободи приступа 

информацијама. 

(3)Службеници који посједују документацију и друге изворе информација дужни су исте 

достављати на захтјев службеника за информисање јавности. 

 

Члан 41. 

Приговори и притужбе грађана 

(1)Грађани и правна лица могу подносити приговоре и притужбе Начелнику на рад и 

неправилан однос службеника и других запослених у Општинској управи. 

 

IX- КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 

Члан 42. 

 

(1)Канцеларијско пословање у Општинској управи организује се у складу са законом, 

другим прописима и актима Начелника. 

(2)У Општинској управи канцеларисјко пословање обавља се у шалтер сали. 

 

Члан 43. 

Печати и штамбиљи 

(1)Општинска управа има печате са грбом или амблемом Републике Српске, односно 

грбом БиХ, исписани ћириличним и латиничним писмом, у складу са законом. 

(2)Општинска управа може имати штамбиље, у складу са посебним актом Начелника. 

 

X-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 44. 

 

Коришћење печата и штамбиља 

У вршењу послова из дјелокруга рада општинске управе користиће досадашње печате и 

штамбиље до израде нових печата и штамбиља, у складу са законом, овом одлуком и 

посебним актима Начелника. 
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Члан 45. 

 

Усклађивање  Правилника 

У  року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке начелник општине ће донијети 

Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи 

Општине Угљевик. 

 

Члан 46. 

 

Престанак важења претходне Одлуке 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Општинске 

административне службе општине Угљевик ("Службени билтен општине Угљевик", 

број: 4/05, 8/05, 7/08, 9/08, 15/12 и 6/13). 

 

Члан 47. 

 

Ступање на снагу 

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

Општине Угљевик". 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                           

Број:02-022-21/14 

Датум:11.08.2014.године 
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 На основу члана 43. алинеја 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 51. алинеја 8. Статута 

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

4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

О  ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О  ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЈЕСТА У ОПШТИНСКОЈ АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ 

 ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

 

Члан 1. 

 

             У  Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској 

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

број: 2/12, 5/12, 6/12, 12/12, 13/12, 1/13, 4/13, 5/12, 7/13, 8/13, 9/13 и 12/13) у  члану 31. 

Систематизација радних мјеста у Одјељку V-3 – Одјељење за друштвене дјелатности, А) 

Одсијек за друштвене дјелатности тачка 5. мијења се и гласи : 

 

5. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА СПОРТ  И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 

 

Опис послова: - прати стање и опште услове рада и развоја спорта и 

физичке културе на подручју општине, 

 - сарађује у организацији и стварању услова за 

реализацију такмичења у школама, 

 - припрема информације из наведене области, 

 - пружа помоћ у изради нормативних аката, 

 - пружа помоћ клубовима у реализацији 

административно-техничких послова, 

 - надгледа одржавање и коришћење спортских објеката у 

којима се остварују потребе у области спорта и физичке 

културе на територији општине,  

 - учествује у обезбјеђивању посебних услова за повећање 

квалитета рада са младим спортским талентима, као и 

услова за рад спортских стручњака у организацијама у 

области спорта на територији општине  

 - предлаже програме развоја спорта за Комисију за спорт 

општине Угљевик и учествује у њеном раду, 

 - учествује у организацији и одржавању спортских 

такмичења и манифестација од значаја за општину,  

 - евидентира, прати и контролише коришћење средстава 

које општина обезбјеђује за задовољавање потреба 

грађана у области спорта и за остваривање програма 

или дијелова програма других организација које 

доприносе развоју спорта на нивоу општине, 

 - издаје радне књижице и уноси промјене у радне 

књижице, 

 - врши и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца. 

Одговорност: - одговаран је  примјену закона и других прописа који 

регулишу ову област, 

  одговаран је  за законито, благовремено и ефикасно 

извршење послова 

Услови: - ВСС, факултет за физичку културу 

 



Број  7/14                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                       Страна   17. 

  

 

 

 

 

 - три године радног искуства на истим или сличним 

пословима, 

 - положен стручни испит за рад у административној 

служби, 

Статус: - општински службеник, самостални стручни сарадник, 

Број извршилаца: - 1 извршилац 

 

 

Члан 2. 

 

 

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

билтену општине Угљевик“. 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ: 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                            

Број: 02-12-9/14 

Датум, 22.08.2014. године 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК   

Општинска комисија за процјену штете од елементарних непогода 

Број: 02-111-74-01/14  

Датум,20.06.2014.године  

   

 

На основу тачке 13. 16. и 17. Упутства о јединственој методологији за процјену 

штета од елементарних непогода ( „Службени гласник Републике Српске“ број 16/04) a у 

вези са рјешењем Начелника општине Угљевик  број: 02-111-74/14 од 13.06. 2014. 

године Општинска комисија за процјену штете од елементарних непогода доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о образовању стручне комисије за процјену штета на грађевинским објектима 

 

I 

 

Образује се стручна комисија за процјену штете на грађевинским објектима на 

територији општине Угљевик, без насељеног мјеста Угљевика у саставу: 

 

1. Мирослав Мирковић, дипл.инг.пословне инф., предсједник                                        

2. Јелена Џино, дипл.ецц,члан              

3. Раденко Михајловић,дипл.ецц, члан  

 

II 

 

Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је да утврди директну штету на 

оштећеним и уништеним средствима и добрима, трошкови настали као посљедица 

директних штета и индиректне штете. Стручне комисије су дужне да доставе 

општинској комисији уредно попуњене обрасце у складу са Упуством о јединственој 

методологији за процјену штета од елементарне непогоде до 27.06.2014.године. 

 

III 

 

Комисија треба да утврди следеће податке: врста објекта,опреме и других 

средстава,односно добара према утврђеној Номенклатури ,њихова величина, у 

натуралним јединицама мјере из номенклатуре,категорија оштећења,износ трошкова за 

поправку оштећеног средства,ревалоризована садашња вриједност уништеног 

средства,односно процијењена садашња вриједност средстава и добара у својини 

грађана,вриједност спасеног материјала и висина процијењене штете, а све у складу са 

одговарајућим обрасцима из Упуства. 

IV 

 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а биће објевљено у“ Службеном 

билтену општине Угљевик“. 

 

            

 ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 Сокица Хорват дипл.инг.грађ.                                              Василије Перић,дипл. ецц с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК   

Општинска комисија за процјену штете од елементарних непогода 

Број: 02-111-74-02/14  

Датум,20.06.2014.године  

   

 

На основу тачке 13. 16. и 17. Упутства о јединственој методологији за процјену 

штета од елементарних непогода ( „Службени гласник Републике Српске“ број 16/04) a у 

вези са рјешењем Начелника општине Угљевик  број: 02-111-74/14 од 13.06. 2014. 

године Општинска комисија за процјену штете од елементарних непогода доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о образовању стручне комисије за процјену штета на грађевинским објектима 

 

I 

 

Образује се стручна комисија за процјену штете на грађевинским објектима на 

територији општине Угљевик,насељена мјеста у Угљевику у саставу: 

 

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

2. Зоран Рикић,ССС-радник општинске управе,члан 

3. Слађана Стојић,дипл.правник,члан 

 

II 

 

Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је да утврди директну штету на 

оштећеним и уништеним средствима и добрима, трошкови настали као посљедица 

директних штета и индиректне штете. Стручне комисије су дужне да доставе 

општинској комисији уредно попуњене обрасце у складу са Упуством о јединственој 

методологији за процјену штета од елементарне непогоде до 27.06.2014.године. 

 

III 

 

Комисија треба да утврди следеће податке: врста објекта,опреме и других 

средстава,односно добара према утврђеној Номенклатури ,њихова величина, у 

натуралним јединицама мјере из номенклатуре,категорија оштећења,износ трошкова за 

поправку оштећеног средства,ревалоризована садашња вриједност уништеног 

средства,односно процијењена садашња вриједност средстава и добара у својини 

грађана,вриједност спасеног материјала и висина процијењене штете, а све у складу са 

одговарајућим обрасцима из Упуства. 

IV 

 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а биће објевљено у“ Службеном 

билтену општине Угљевик“. 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 Сокица Хорват дипл.инг.грађ.                                              Василије Перић,дипл.ецц  с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК   

Општинска комисија за процјену штете од елементарних непогода 

Број: 02-111-74-03/14  

Датум,20.06.2014.године  

   

 

На основу тачке 13. 16. и 17. Упутства о јединственој методологији за процјену 

штета од елементарних непогода ( „Службени гласник Републике Српске“ број 16/04) a у 

вези са рјешењем Начелника општине Угљевик  број: 02-111-74/14 од 13.06. 2014. 

године Општинска комисија за процјену штете од елементарних непогода доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о образовању стручне комисије за процјену штета на путној инфраструктури 

 

I 

 

Образује се стручна комисија за процјену штете на путној инфраструктури на 

територији општине Угљевик у саставу: 

 

1. Васо Трифковић,инг.грађевинарства,предсједник 

2. Џевид Ахметовић,дипл.инг.технологије,члан 

3. Здравка Вукашиновић,дипл.правник,члан 

 

II 

 

Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је да утврди директну штету на 

оштећеним и уништеним средствима и добрима, трошкови настали као посљедица 

директних штета и индиректне штете. Стручне комисије су дужне да доставе 

општинској комисији уредно попуњене обрасце у складу са Упуством о јединственој 

методологији за процјену штета од елементарне непогоде до 27.06.2014.године. 

 

III 

 

Комисија треба да утврди следеће податке: врста објекта,опреме и других 

средстава,односно добара према утврђеној Номенклатури ,њихова величина, у 

натуралним јединицама мјере из номенклатуре,категорија оштећења,износ трошкова за 

поправку оштећеног средства,ревалоризована садашња вриједност уништеног 

средства,односно процијењена садашња вриједност средстава и добара у својини 

грађана,вриједност спасеног материјала и висина процијењене штете, а све у складу са 

одговарајућим обрасцима из Упуства. 

IV 

 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а биће објевљено у“ Службеном 

билтену општине Угљевик“. 

 

 

 ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 Сокица Хорват дипл.инг.грађ.                                               Василије Перић,дипл.ецц  с.р.          
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК   

Општинска комисија за процјену штете од елементарних непогода 

Број: 02-111-74-04/14  

Датум,20.06.2014.године  

   

 

На основу тачке 13. 16. и 17. Упутства о јединственој методологији за процјену 

штета од елементарних непогода ( „Службени гласник Републике Српске“ број 16/04) a у 

вези са рјешењем Начелника општине Угљевик  број: 02-111-74/14 од 13.06. 2014. 

године Општинска комисија за процјену штете од елементарних непогода доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о образовању стручне комисије за процјену штета на објектима комуналне 

инфраструктуре ( водовод и канализација) 

 

I 

 

Образује се стручна комисија за процјену штете на објектима комуналне 

инфраструктуре ( водовод и канализација) на територији општине Угљевик у саставу: 

 

1. Верица Пајић, рефе.противпожарне заштите,запослена у АД „Компред“ 

Угљевик,предсједник 

2. Ратомир Марковић, геометар, члан 

3. Ахмед Чолић, дипл.правник,члан 

 

II 

Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је да утврди директну штету на 

оштећеним и уништеним средствима и добрима, трошкови настали као посљедица 

директних штета и индиректне штете. Стручне комисије су дужне да доставе 

општинској комисији уредно попуњене обрасце у складу са Упуством о јединственој 

методологији за процјену штета од елементарне непогоде до 27.06.2014.године. 

 

III 

 

Комисија треба да утврди следеће податке: врста објекта,опреме и других 

средстава,односно добара према утврђеној Номенклатури ,њихова величина, у 

натуралним јединицама мјере из номенклатуре,категорија оштећења,износ трошкова за 

поправку оштећеног средства,ревалоризована садашња вриједност уништеног 

средства,односно процијењена садашња вриједност средстава и добара у својини 

грађана,вриједност спасеног материјала и висина процијењене штете, а све у складу са 

одговарајућим обрасцима из Упуства. 

IV 

 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а биће објевљено у“ Службеном 

билтену општине Угљевик“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 Сокица Хорват дипл.инг.грађ.                                               Василије Перић,дипл.ецц  с.р.    
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК   

Општинска комисија за процјену штете од елементарних непогода 

Број: 02-111-74-05/14  

Датум,20.06.2014.године  

   

 

На основу тачке 13. 16. и 17. Упутства о јединственој методологији за процјену 

штета од елементарних непогода ( „Службени гласник Републике Српске“ број 16/04) a у 

вези са рјешењем Начелника општине Угљевик  број: 02-111-74/14 од 13.06. 2014. 

године Општинска комисија за процјену штете од елементарних непогода доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о образовању стручне комисије за процјену штета на пољопривреди 

 

I 

Образује се стручна комисија за процјену штете на пољопривреди на територији 

општине Угљевик у саставу: 

 

1. Елифраим Тупковић,дипл.инг. пољоп.,предсједник 

2. Драган Лукић,пољопривредни техничар,члан 

3. Перо Дамјановић,дипл.инг.технологије,члан 

 

II 

 

Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је да утврди директну штету на 

оштећеним и уништеним средствима и добрима, трошкови настали као посљедица 

директних штета и индиректне штете. Стручне комисије су дужне да доставе 

општинској комисији уредно попуњене обрасце у складу са Упуством о јединственој 

методологији за процјену штета од елементарне непогоде до 27.06.2014.године. 

 

III 

 

Комисија треба да утврди следеће податке: врста објекта,опреме и других 

средстава,односно добара према утврђеној Номенклатури ,њихова величина, у 

натуралним јединицама мјере из номенклатуре,категорија оштећења,износ трошкова за 

поправку оштећеног средства,ревалоризована садашња вриједност уништеног 

средства,односно процијењена садашња вриједност средстава и добара у својини 

грађана,вриједност спасеног материјала и висина процијењене штете, а све у складу са 

одговарајућим обрасцима из Упуства. 

IV 

 

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

билтену општине Угљевик“. 

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 Сокица Хорват дипл.инг.грађ.                                            Василије Перић,дипл.ецц    с.р.        
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК   

Општинска комисија за процјену штете од елементарних непогода 

Број: 02-111-74-08/14  

Датум,08.08.2014.године  

   

 

На основу тачке 13. 16. и 17. Упутства о јединственој методологији за процјену 

штета од елементарних непогода ( „Службени гласник Републике Српске“ број 16/04) a у 

вези са рјешењем Начелника општине Угљевик  број: 02-111-74/14 од 13.06. 2014. 

године Општинска комисија за процјену штете од елементарних непогода доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о образовању стручне комисије за процјену штета на грађевинским објектима 

 

I 

 

Образује се стручна комисија за процјену штете на грађевинским објектима на 

територији градски дио Сјевер општине Угљевик и сеоске МЗ у саставу: 

 

1. Стојић Слађана, дипл.правник, предсједник 

2. Јелена Џино, дипл.ецц, члан 

3. Рикић Саво, ССС,члан 

II 

 

Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је да утврди директну штету на 

оштећеним и уништеним средствима и добрима, трошкови настали као посљедица 

директних штета и индиректне штете. Стручне комисије су дужне да доставе 

општинској комисији уредно попуњене обрасце у складу са Упуством о јединственој 

методологији за процјену штета од елементарне непогоде до 28.08.2014.године. 

 

III 

 

Комисија треба да утврди следеће податке: врста објекта,опреме и других 

средстава,односно добара према утврђеној Номенклатури ,њихова величина, у 

натуралним јединицама мјере из номенклатуре,категорија оштећења,износ трошкова за 

поправку оштећеног средства,ревалоризована садашња вриједност уништеног 

средства,односно процијењена садашња вриједност средстава и добара у својини 

грађана,вриједност спасеног материјала и висина процијењене штете, а све у складу са 

одговарајућим обрасцима из Упуства. 

IV 

 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а биће објевљено у“ Службеном 

билтену општине Угљевик“. 

 

            

 ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 Сокица Хорват дипл.инг.грађ.                                              Василије Перић,дипл. ецц  с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК   

Општинска комисија за процјену штете од елементарних непогода 

Број: 02-111-74-09/14  

Датум,08.08.2014.године  

 

 

 

На основу тачке 13. 16. и 17. Упутства о јединственој методологији за процјену 

штета од елементарних непогода ( „Службени гласник Републике Српске“ број 16/04) a у 

вези са рјешењем Начелника општине Угљевик  број: 02-111-74/14 од 13.06. 2014. 

године Општинска комисија за процјену штете од елементарних непогода доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о образовању стручне комисије за процјену штета на грађевинским објектима 

 

I 

 

Образује се стручна комисија за процјену штете на грађевинским објектима на 

територији општине Угљевик , Приградски дио у саставу: 

 

1. Мирослав Мирковић,дипл.инг.пос.инф.предсједник 

2. Ратомир Марковић, геометар,члан 

3. Драган Јевтић, члан 

 

II 

 

Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је да утврди директну штету на 

оштећеним и уништеним средствима и добрима, трошкови настали као посљедица 

директних штета и индиректне штете. Стручне комисије су дужне да доставе 

општинској комисији уредно попуњене обрасце у складу са Упуством о јединственој 

методологији за процјену штета од елементарне непогоде до 28.08.2014.године. 

 

III 

 

Комисија треба да утврди следеће податке: врста објекта,опреме и других 

средстава,односно добара према утврђеној Номенклатури ,њихова величина, у 

натуралним јединицама мјере из номенклатуре,категорија оштећења,износ трошкова за 

поправку оштећеног средства,ревалоризована садашња вриједност уништеног 

средства,односно процијењена садашња вриједност средстава и добара у својини 

грађана,вриједност спасеног материјала и висина процијењене штете, а све у складу са 

одговарајућим обрасцима из Упуства. 

IV 

 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а биће објевљено у“ Службеном 

билтену општине Угљевик''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 Сокица Хорват дипл.инг.грађ.                                              Василије Перић,дипл. ецц  с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК   

Општинска комисија за процјену штете од елементарних непогода 

Број: 02-111-74-10/14  

Датум,08.08.2014.године 

 

 

На основу тачке 13. 16. и 17. Упутства о јединственој методологији за процјену 

штета од елементарних непогода ( „Службени гласник Републике Српске“ број 16/04) a у 

вези са рјешењем Начелника општине Угљевик  број: 02-111-74/14 од 13.06. 2014. 

године Општинска комисија за процјену штете од елементарних непогода доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о образовању стручне комисије за процјену штета у трговинским радњама 

 

I 

 

Образује се стручна комисија за процјену штете у трговинским радњама на 

територији општине Угљевик  у саставу: 

 

1. Мидхат Зечевић,ецц, предсједник 

2. Стана Ристић,дипл ецц,члан 

3. Мићић Нада, члан 

 

II 

 

Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је да утврди директну штету на 

оштећеним и уништеним средствима и добрима, трошкови настали као посљедица 

директних штета и индиректне штете. Стручне комисије су дужне да доставе 

општинској комисији уредно попуњене обрасце у складу са Упуством о јединственој 

методологији за процјену штета од елементарне непогоде до 28.08.2014.године. 

 

III 

 

Комисија треба да утврди следеће податке: врста добара према утврђеној 

Номенклатури, износ трошкова за поправку оштећеног средства,ревалоризована 

садашња вриједност уништеног средства,односно процијењена садашња вриједност 

средстава и добара у својини грађана,вриједност спасеног материјала и висина 

процијењене штете, а све у складу са одговарајућим обрасцима из Упуства. 

 

IV 

 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а биће објевљено у“ Службеном 

билтену општине Угљевик''. 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 Сокица Хорват дипл.инг.грађ.                                              Василије Перић,дипл. ецц с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК   

Општинска комисија за процјену штете од елементарних непогода 

Број: 02-111-74-11/14  

Датум,02.09.2014.године 

 

На основу тачке 13. 16. и 17. Упутства о јединственој методологији за процјену 

штета од елементарних непогода ( „Службени гласник Републике Српске“ број 16/04) a у 

вези са рјешењем Начелника општине Угљевик  број: 02-111-74/14 од 13.06. 2014. 

године Општинска комисија за процјену штете од елементарних непогода доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању стручне комисије за процјену штета код правних лица 

 

I 

 

Именује се стручна комисија за процјену штете код правних лица на територији 

општине Угљевик у саставу: 

1. Невен Рикић,дипл.ецц,предсједник 

2. Мидхат Зечевић,ецц ,члан                                                  

3. Зоран Цвијетић, дипл,инг.машинства, члан 

4. Мирослав Гаврић,дипл.инг.електротехнике, члан 

5. Владо Радовић,дипл.инг.грађ.,члан 

 

II 

 

Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је да утврди директну штету на 

оштећеним и уништеним средствима и добрима, трошкови настали као посљедица 

директних штета и индиректне штете код правних лица на територији општине Угљевик 

и то код:  

1. ЗЗ Угљевик, 2. Рикић Техника,д.о.о, Угљевик, 3. СЗТР ''Полић'',Угљевик 4. ФК 

''Рудар'', 5. ФК ''Борац'', 6. Вулканизерска радња власника Стевановић Младенко 

Угљевик, 7. ''Миле-Вет'' д.о.о., Угљевик 8. Пекарска радња '' Лаки-Даки'' 

Угљевик,власница Јовановић Весна, 9. Континентал д.о.о Угљевик, 10. Интер-

транс,д.о.о.Угљевик. 

III 

 

 Стручна комисија за процијену штете код  горе наведених правних лица је дужна 

да достави Општинској комисији уредно попуњене обрасце за правна лица у складу са 

Упуством о јединственој методологији за процјену штета од елементарних непогода до 

08.09.2014.године. 

IV 

 

Комисија треба да утврди следеће податке: врста објекта, опреме и других 

средстава,односно добара према утврђеној Номенклатури, износ трошкова за поправку 

оштећеног средства, ревалоризована садашња вриједност уништеног средства, односно 

процијењена садашња вриједност средстава и добара у својини правних лица, вриједност 

спасеног материјала и висина процијењене штете, а све у складу са одговарајућим 

обрасцима из Упуства. 
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V 

 

Право на накнаду за рад судских вјештака по овом Рјешењу исплати ће се у  

складу са Цјеновником о награди и накнади за рад вјештака ( ''Службени гласник 

Републике Српске'' број 27/98). 

 

VI 

 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а биће објевљено у“ Службеном 

билтену општине Угљевик“. 

 

- 

            

 ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 Сокица Хорват дипл.инг.грађ.                                              Василије Перић,дипл. ецц  с.р. 
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На основу члана 121. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 )  и члана 59. Статута Општине Угљевик 

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

Рјешења  о утврђивању  листе кандидата за именовање Комисије за избор службеника 

ОАС ( „Службени билтен општине Угљевик“, број: 3/13 ),  Начелник општине Угљевик, 

доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању   Комисије за спровођење поступка за пријем службеника 

 

I 

 

 Именује се  Комисија  за спровођење поступка за пријем службеника у 

Општинску управу Угљевик, у саставу, и то: 

 

1. Ђоко Симић, предсједник 

2. Верица Петровић, члан 

3. Ружица Ивановић, члан 

4. Зоран Јагодић члан 

5. Нихад Реџић, члан                                                    

  

II 

 

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

локалној самоуправи ( „ Службени билтен општине Угљевик“, број:  101/4, 42/05, 118/05 

и 98/13 )  спроводи поступак за  пријем службеника у Општинску управу Угљевик.  

   

   

III    

 Комисија  ће донијети пословник о  свом раду.  

. 

VI 

 

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

билтену општине Угљевик“. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                     НАЧЕЛНИК ОПШПТИНЕ 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                    

Број: 02-111-86/14 

Датум, 11.9.2014. године 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 17/14 

Датум:10.02.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 06.02.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Радовановић Обрена Аници из Мезгараје   у 

износу од 150,00 KМ( словима: стопедесет конвертибилних марака ), на име помоћи због тешке 

материјалне ситуације. 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

    

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 

                                                                           

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 45/14 

Датум:10.02.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 06.02.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Рикић Ивки Д.Трнове у износу од 100,00 KМ 

( словима: сто конвертибилних марака),  на име тешке материјалне ситуације. 

 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 III 

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

Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 51/14 

Датум:10.02.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 06.02.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Ђорђевић Александра Миломиру из Равног 

Поља у износу од 150,00 KМ( словима: сто педесет конвертибилних марака),  на име лијечења. 

 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 72/14 

Датум:10.02..2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 06.02.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи  Мићић Војислава Ивану из Доње Трнове   у 

износу од 100,00 KМ( словима: сто конвертибилних марака),  на име помоћи за лијечење. 

 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 87/14 

Датум:10.02.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 06.02.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Тодоровић Луке Драгану из Забрђа у износу 

од 100,00 KМ( словима: сто конвертибилних марака ), на име помоћи због тешке материјалне 

ситуације. 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

    

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 99/14 

Датум:10.02.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 06.02.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Илић Живана Младену из Глиња  у износу од 

100,00 KМ( словима:сто конвертибилних марака),  на име тешке материјалне ситуације. 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

 

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

Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 

 

                                                                           



Број  7/14                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                       Страна   32. 

  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 110/14 

Датум: 10.02.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 06.02.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Копривици Ивани из Угљевика  у износу од 

250,00 KМ( словима: двјесто педесет  конвертибилних марака),  због тешког материјалног стања. 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 111/14 

Датум: 10.02.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 06.02.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Рикић Драгану  из Угљевика из  у износу од 

300,00 KМ( словима: тристо конвертибилних марака),  на име тешке материјалне ситуације. 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

  

    

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 145/14 

Датум:10.02.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 06.02.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Благојевић Славка Раји из Забрђа у износу од 

200,00 KМ( словима: двјеста конвертибилних марака),  на име тешке материјалне ситуације. 

 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

  

    

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 150/14 

Датум:10.02.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 06.02.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Бећаревић Радована Милени из Угљевика у 

износу од 200,00 KМ( словима: двјесто конвертибилних марака),  на име тешке материјалне 

ситуације. 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 157/14 

Датум: 10.02.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 06.02.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Рикић Драге Ђоки из Тутњевца  у износу од 

100,00 KМ( словима: сто конвертибилних марака),  на име тешке материјалне ситуације. 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

 

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

Угљевик“. 

    

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 159/14 

Датум:10.02.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 06.02.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Зарић Недељка Борислав из Угљевика  у 

износу од 250,00 KМ( словима: двјесто педесет конвертибилних марака),  на име тешке 

материјалне ситуације. 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

    

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 167/14 

Датум:10.02.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 06.02.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Митровић Јована Војину из Равног Поља  у 

износу од 200,00 KМ( словима: двјесто  конвертибилних марака),  на име лијечења. 

 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

    

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 176/14 

Датум:10.02.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 06.02.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Костић Загорки  из Тутњевца  у износу од 

100,00 KМ( словима: сто  конвертибилних марака),  на име лијечења. 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

 

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

Угљевик“. 

  

    

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-526/14 

Датум:10.02.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 06.02.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Симеуновић Уроша Јови   из Угљевика   у 

износу од 100,00 KМ( словима: сто конвертибилних марака ), на име санације штете. 

 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 1073/13 

Датум:10.02.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 06.02.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Јовичић Ђокана Цвјетку  изУгљевичке 

Обријжи   у износу од 150,00 KМ( словима: стопедесет конвертибилних марака ), на име помоћи 

због тешке материјалне ситуације. 

II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

 

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

Угљевик“. 

    

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 



Број  7/14                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                       Страна   37. 

  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 1395/13 

Датум: 10.02.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 06.02.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Манојловић Рајке Гаври из Богутова Села 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“. 

 

 III 

 

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

Угљевик“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 

    

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 1423/13 

Датум:10.02.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 06.02.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Благојевић Спасоја Ђорђији из Угљевика у 

износу од 50,00 KМ( словима: педесет конвертибилних марака ), на име помоћи за  лијечење. 

 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

    

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 1503/13 

Датум:10.02.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 06.02.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Ећимовић Ђоке Славки из Забрђа  у износу од 

100,00 KМ( словима: сто конвертибилних марака ), на име помоћи због тешке материјалне 

ситуације. 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 188/14 

Датум: 15.04.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Лазикић Томе Стани из Тутњевца у износу од 

200,00 KМ( словима: двјесто конвертибилних марака ), због тешке материјалне ситуације. 

 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 203/14 

Датум:15.04.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Радовановић Цвијетина Лазару из Корените  у 

износу од 200,00 KМ( словима: двјесто конвертибилних марака ), за лијечење. 

 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

 

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

Угљевик“. 

    

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 206/14 

Датум:15.04.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Перић Милорада Миладину из Горње 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“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 

  



Број  7/14                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                       Страна   40. 

  

  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 207/14 

Датум:15.04.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Ђурић Секуле Споменки из Угљевика у 

износу од 150,00 KМ( словима: стопедесет конвертибилних марака ), због тешке материјалне 

ситуације. 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

 

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

Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 212/14 

Датум: 15.04.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Јосиповић Радована Јованки из Угљевик Села  

у износу од 200,00 KМ( словима: двјесто конвертибилних марака због тешке материјалне 

ситуације. 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

    

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 266/14 

Датум:15.04..2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи  Лазић Рајка Јеленку из Горње Крћине у 

износу од 300,00 KМ( словима: тристо конвертибилних марака) за лијечење. 

 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

  

    

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 220 /14 

Датум: 15.04..2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Лазаревић Тодора Нади из  Угљевика  у 

износу од 150,00 KМ( словима: стопедесет конвертибилних марака за лијечење. 

 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

    

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 232/14 

Датум: 15.04.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи  Марјановић Недељка Љубици   из Угљевика   

у износу од 150,00 KМ( словима: стопедесет конвертибилних марака због тешке материјалне 

ситуације. 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 235/14 

Датум:15.04.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи  Стевић Ратка Јоки   из Доње Трнове   у износу 

од 100,00 KМ( словима: сто конвертибилних марака за лијечење. 

 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

    

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 257/14 

Датум:15.04.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи  Максимовић Милана Здравку   из 

Малешеваца  у износу од 200,00 KМ( словима: двјесто конвертибилних марака за лијечење. 

 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

 

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

Угљевик“. 

    

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 261/14 

Датум: 15.04.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи  Николић Обрена Панти    из Малешеваца  у 

износу од 200,00 KМ( словима: двјесто конвертибилних марака због тешке материјалне 

ситуације. 

 II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 III 

 

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

Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 263/14 

Датум: 15.04.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи  Николић Милана Драгињи из Доње Трнове у 

износу од 200,00 KМ( словима: двјесто конвертибилних марака) за лијечење. 

 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 271/14 

Датум: 15.04.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи  Окиљ Рајка Љепотки  из Угљевика у износу 

од 150,00 KМ( словима: стопедесет конвертибилних марака) за лијечење. 

 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

    

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 287/14 

Датум:  15.04.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Благојевић Стеве Обрену из Корените у 

износу од 150,00 KМ( словима: стопедесет конвертибилних марака) за лијечење. 

 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 290/14 

Датум:15.04.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Спасојевић Радомира Витомиру из Богутова 

Села у износу од 200,00 KМ( словима: двјесто конвертибилних марака) за лијечење. 

 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 303/14 

Датум: 15.04..2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Лазаревић Будимка Теши Угљевика у износу 

од 200,00 KМ( словима: двјесто конвертибилних марака) забог тешке материјалне ситуације. 

 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 337/14 

Датум:15.04. .2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Лазић Јеленка Славиши из Горње 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“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

  

    

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 343/14 

Датум: 15.04.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Максимовић Душанки из Забрђа  у износу од 

300,00 KМ( словима: тристо конвертибилних марака) забог тешке материјалне ситуације. 

 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“.  

    

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 346/14 

Датум: 15.04.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Тодоровић Цвијетина Драган из Модран-

Угљевика у износу од 250,00 KМ( словима: двјестопедесет конвертибилних марака) забог тешке 

материјалне ситуације. 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 III 

 

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

Угљевик“. 

 

   

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 348/14 

Датум:15.04.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Никић Јована Мирјани  из Угљевика у износу 

од 150,00 KМ( словима: стопедесет конвертибилних марака) за лјечење. 

 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

 

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

Угљевик“.  

    

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 378/14 

Датум:15.04.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Михајловић Вељке Марини из Тутњевца у 

износу од 150,00 KМ( словима: стопедесет конвертибилних марака) због тешке материјалне 

ситуације. 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 385/14 

Датум: 15.04..2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Зарић Василија Момчилу  из Угљевика у 

износу од 150,00 KМ( словима: стопедесет конвертибилних марака) 

За наставак лјечења. 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

    

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 353/14 

Датум: 15.04..2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Благојевић Раде Цвјетку  из Тутњевца у 

износу од 250,00 KМ( словима: двјестопедесет конвертибилних марака) 

због тешке материјалне ситуације. 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 III 

 

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

Угљевик“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 396/14 

Датум:15.04.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Мићић Мирка Мирославу из Богутова Села у 

износу од 150,00 KМ( словима: стопедесет конвертибилних марака) због тешке материјалне 

ситуације. 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 399/14 

Датум:15.04.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћ Николић Јове Ваји  из Мезграје у износу од 

200,00 KМ( словима: двјесто конвертибилних марака) због тешке материјалне ситуације.   

II 

 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

  

III 

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

Угљевик“.  

    

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 418/14 

Датум: 15.04.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Мирковић Теше Живану из Забрђа из  у 

износу од 150,00 KМ( словима: стопедесет конвертибилних марака) због тешке материјалне 

ситуације. 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

    

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 429/13 

Датум:15.04.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Буњевац Миладина Пери из Доњег Забрђа у 

износу од 250,00 KМ( словима: двјесто педесет конвертибилних марака) због тешке материјалне 

ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“.  

    

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 464/13 

Датум:15.042014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Ристић Дошена Слободану из Равног Поља  у 

износу од 250,00 KМ( словима: двјестопедесет  конвертибилних марака) за лијечење. 

 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“.  

    

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 474/13 

Датум:15.042014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Секулић Крсте Јованки из Тутњевца  у износу 

од 300,00 KМ( словима: тристо конвертибилних марака) за лијечење. 

 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“.  

    

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 477/14 

Датум:15.04.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Мустафић  Мексуда Самири из Средње 

Трнове  у износу од 200,00 KМ( словима: двјесто  конвертибилних марака) због тешког 

материјалног стања. 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

  

 ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 1395/13 

Датум:11.04.2014. 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) и члана 3. и 8. Правилника о једнократној новчаној помоћи 

лицима у стању ванредне социјалне потребе број:02-40-1407/13 од 10.12.2013.год. а на основу 

Мишљења Комисије  за додјелу новчаних помоћи,са сједнице 11.04.2014. год. Начелник 

општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Ристић Јована Зорици из Угљевика у износу 

од 100,00 KМ( словима: сто  конвертибилних марака) због тешког материјалног стања. 

 

 II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са позиције  „Помоћи  појединцима“. 

 

 III 

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

Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           

Мирковић Мирослав дипл, инг. с.р.                              Василије Перић, дипл, ецц.  с.р. 
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             На основу  члана 43. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник 

Републике Српске“, број: 101/04;42/05 и 118/05),  члана 51. Статута општине Угљевик 

(,,Службени  билтен општине Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник БиХ“, број 19/05;52/05;8/06;24/06;70/06 и 12/09 ) и члана 4. Правилника о 

јавним набавкама („Сл.билтен општине Угљевик“, број 2/10), Начелник општине 

Угљевик, д о н о с и 

 

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ЗА 2014.ГОДИНУ 

  

Члан 1. 

 

Дoноси се допуна Плана јавних набавки за 2014.годину и  гласи: 

 

У тачци I-РОБЕ додају се нове подтачке 8. 9. и гласе: 

 

Подтачка 8. Набавка службеног возила за потребе Административне службе општине 

Угљевик. 

Процијењена вриједност роба износи 48.000,00 КМ. 

 

Подтачка 9. Набавка ватрогасног возила за потребе Територијалне ватрогасне 

јединице Угљевик. 

Процијењена вриједност роба износи 200.000,00 КМ. 

 

У тачци II-УСЛУГЕ додаје се нова подтачка 13. и гласи: 

 

Подтачка 13. Израда студије могућности производње бетонске и гипсане галантерије 

на бази цемента и пепела, шљаке и гипса који настаје и РиТЕ Угљевик. 

Процијењена вриједност услуга износи: 50.000,00 КМ. 

 

У тачци III-РАДОВИ  додају се нове подтачке 23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36. 

37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.и гласе:  

 

Подтачка 23.Уређење локације”градско гробље Угљевик” 

Процијењена вриједност радова износи 1.300.000,00 КМ. 

 

Подтачка 24.Реконструкција атмосверске одводње уз магистрални пут М-18. 

Процијењена вриједност радова износи 252.000,00 КМ. 

 

Подтачка 25.Уређење дијела водотока ријека Јање. 

Процијењена вриједност радова износи 250.000,00 КМ. 

 

Подтачка 26.Изградња плочастог пропуста на траси главног одводног канала уз 

магистрални пут М-18. 

Процијењена вриједност радова износи 33.000,00 КМ. 

 

Подтачка 27.Изградња моста на Кривој ријеци у Тутњевцу. 

Процијењена вриједност радова износи 15.000,00 КМ. 

 

Подтачка 28. Санација клизишта у МЗ Доње Забрђе, Локални пут Л-50. 

Процијењена вриједност радова износи 28.000,00 КМ. 
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Подтачка 29. Реконструкција дијела некат.пута к.ч.број 108, КО Малешевци, Лазићи-

Попова шума, 850 м1 

Процијењена вриједност радова износи 33.000,00 КМ. 

 

Подтачка 30. Реконструкција пута Атмачићи-Глиње: санирање клизишта, 

реконструкција асфалта, прочишћавање канала, израда пропуста. 

Процијењена вриједност радова износи 80.000,00 КМ. 

 

Подтачка 31. Изградња пута за Хабибовине, дужине 800 м. 

Процијењена вриједност радова износи 30.000,00 КМ. 

 

Подтачка 32. Изградња пута Глиње-Друм, дужине 1470м 

Процијењена вриједност радова износи 30.000,00 КМ. 

 

Подтачка 33. Измијештање далековода 10 кV и полагање НН кабла за прикључак 

борачке зграде. 

Процијењена вриједност радова износи 15.000,00 КМ. 

 

Подтачка 34. Радови на завршетку објекта Ловачки дом у Доњој Трнови. 

Процијењена вриједност радова износи: 80.000,00 КМ. 

 

Подтачка 35. Вањско уређење саобраћајница стамбено пословног комплекса. 

Процијењена вриједност радова износи: 54.000,00 КМ. 

 

Подтачка 36. Вањско уређење око спортске дворане гријања и унутрашње опремање. 

Процијењена вриједност радова износи: 1.500.000,00 КМ. 

 

Подтачка 37. Санација клизишта испод окућница 1.Јовић Горана у МЗ Тутњевац 

2. Јовић Пере у МЗ Тутњевацу. 

Процијењена вриједност радова износи: 30.000,00 КМ. 

 

Подтачка 38. Асфалтирање дијела локалног пута Л-9 МЗ Д.Трнова(Добричићи-Р.Поље). 

Процијењена вриједност радова износи: 75.000,00 КМ. 

 

Подтачка 39.Рекон.некат.пута у засеоку Дубраве, дуж.500, к.ч.2820. 

Процијењена вриједност радова износи: 15.000,00 КМ. 

 

Подтачка 40. Рек.некат.пута Тутњевац-Посавци, дуж.1000, к.ч.2824, 2835Т/3703Z. 

Процијењена вриједност радова износи: 30.000,00 КМ. 

 

Подтачка 41. Санација некатегорисаног пута Долови, к.ч.2687. 

Процијењена вриједност радова износи: 10.000,00 КМ. 

 

Подтачка 42. Насипање земљаног пута Шуматница, дужина 700, к.ч.2812. 

Процијењена вриједност радова износи: 10.000,00 КМ. 

 

Подтачка 43.Реконструкција некатегорисаног пута, Крстици, дуж.325, к.ч.485 и 193.  

Процијењена вриједност радова износи: 10.000,00 КМ. 

 

Подтачка 44. Санација асфал.пута од воденице до моста у Угљевичкој Обријежи. 

Процијењена вриједност радова износи: 15.000,00 КМ. 

 

Подтачка 45. Постављање заштитних банкина.  

Процијењена вриједност радова износи: 15.000,00 КМ. 
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Подтачка 46. Изградња пута у поље, крај ријеке Јање. 

Процијењена вриједност радова износи: 20.000,00 КМ. 

 

Подтачка 47.Изградња пута у Царевине-шума. 

Процијењена вриједност радова износи: 20.000,00 КМ. 

 

Подтачка 48.Изградња и проширење пута, засеок Јовичићи, к.ч.1720, Угљевичка 

Обријеж. 

Процијењена вриједност радова износи: 10.000,00 КМ. 

 

Подтачка 49.Изградња дјечијег паркића к.ч.1237, Угљевичка Обријеж. 

Процијењена вриједност радова износи: 10.000,00 КМ. 

 

Подтачка 50. Санација локалних асфал.путева у Угљевик Село, Л-10 и Л-39. 

Процијењена вриједност радова износи: 60.000,00 КМ. 

 

Подтачка 51.Ванредно одржавање некатегорисаних путева Р459-Сокићи-У.Село. 

Процијењена вриједност радова износи: 20.000,00 КМ. 

 

Подтачка 52.Завршни радови на објекту за вјерске потребе у Угљевик Село. 

Процијењена вриједност радова износи: 10.000,00 КМ. 

 

Подтачка 53. Наставак реконструкције пута Зарићи-поља, Угљевик село. 

Процијењена вриједност радова износи: 20.000,00 КМ. 

 

Подтачка 54. Асфалтирање улице Николе Тесле у Угљевику, дужине 150. 

Процијењена вриједност радова износи: 40.000,00 КМ. 

 

Подтачка 55. Реконструкција пута Јовичићи (стари пут). 

Процијењена вриједност радова износи: 10.000,00 КМ. 

 

Подтачка 56. Асфалтирање пута Плакаловићи Л-35 Зекићи. 

Процијењена вриједност радова износи: 72.000,00 КМ. 

 

Подтачка 57. Насипање пута према гробљу Мукат. 

Процијењена вриједност радова износи: 12.000,00 КМ. 

 

Подтачка 58. Изградња потпорног зида на локалном путу Л-52, Горња Трнова. 

Процијењена вриједност радова износи: 8.000,00 КМ. 

 

Подтачка 59. Ванредно одржавање пута оштећених елементарним непогодама. 

Процијењена вриједност радова износи: 80.000,00 КМ. 

 

Подтачка 60. Изградња свлачионице за потребе ФК Стријелац, Тутњевац. 

Процијењена вриједност радова износи: 80.000,00 КМ. 

 

Подтачка 61. Изградња моста на потоку Лактеница.  

Процијењена вриједност радова износи: 75.000,00 КМ. 

 

У тачци V-ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА додају се нове подтачке 5.6.7. и гласе: 

 

Подтачка 5. Реконструкција дијела водовода Јањари-Средња Трнова 
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Процијењена вриједност износи: 30.000,00 КМ 

 

Подтачка 6. Израда истражне бушотине Б-10 и итражно-експлатационог бунара Б-

10. 

Процијењена вриједност износи: 74.880,00 КМ 

 

Подтачка 5.Уређење грађевинског земљишта (комплекс код борачке зграде) фекална 

канализација, кишна канализација и водовод. 

Процијењена вриједност износи: 55.000,00 КМ 

 

 

Члан 2. 

Поступак јавних набавки роба, услуга и радова ће се спровести у складу како је 

предвиђено допуном  Плана јавних набавки за 2014.годину, а која је саставни дио ове 

Одлуке. 

    

 

                                                                 Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    

билтену општине Угљевик“. 

 

 

                                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                              Василије Перић, дипл.ецц. с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-61/14 

Датум, 11.06.2014. година 

 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                 

                                                                                            

                                                                                              

 

 
 

                   

 

 

 

  



 

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ-број 2 

 

 

Р
ед

н
и

 б
р
. 

 Предмет набавке 
Планирана 

средства 

Процијењена 

вриједност 

набавке 

Оквирно 

вријеме 

поктере- 

тања пос. 

ЈН 

Оквирно 

вријеме 

реализације 

уговора 

Врста 

поступка 

ЈН 

Одјељење задужено за припрему 

посебног дијела тендерске 

документације 

I – РОБЕ 

1. 
Набавка 

службеног возила 
48.000,00 48.000,00 

 

август 

 

новембар 

Отворени 

поступак 
Одјељење за општу управу 

2. 

Набавка 

ватрогасног 

возила 

200.000,00 200.000,00 

 

август  

 

новембар 
Отворени 

поступак 
Територијална ватрогасна јединица 

УКУПНО : I  робе 248.000,00 

 

 

 

II – УСЛУГЕ 

1. 

Израда студије 

могућности 

производње 

бетонске и 

гипсане 

галантерије на 

бази цемента и 

пепела, шљаке и 

гиса који настају 

у РиТЕ Угљевик 

50.000,00    50.000,00 јул 

 

 

 

 

септембар 

 

 

 

 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове 

УКУПНО: 

II услуге 
50.000,00 
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III - РАДОВИ : 

1. 

Уређење локације 

“градско гробље 

Угљевик” 

1.300.000,00 1.300.000,00 август новембар 
Отворени 

поступак 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове 

2. 

Реконструкција 

атмосферске 

одводње уз 

магистрални пут  

М18 

252.000,00 252.000,00 јули октобар 
Отворени 

поступак 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове 

3. 

Уређење дијела 

водотока ријеке 

Јање 

 

250.000,00 250.000,00 август септембар 
Отворени 

поступак 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове 

4. 

Изградња 

плочастог 

пропуста на траси 

главног одводног 

канала уз 

магистрални пут 

М18 

 

33.000,00 33.000,00 јули август 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове 

5. 

Изградња моста на 

Кривој ријеци у 

Тутњевцу 

 

15.000,00 15.000,00 јули август 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове 

6. 

Санација 

клизишта у МЗ 

Доње Забрђе, 

Локални пут Л-50 

 

 

 

 

 

28.000,00 28.000,00 јули август 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за привреду 
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7. 

Реконструкција 

дијела некат. пута 

к.ч. број 108, КО 

Малешевци, 

Лазићи-Попова 

шума, 850 м1 

33.000,00 33.000,00 август септембар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за привреду 

8. 

Реконструкција 

пута Атмачићи-

Глиње: санирање 

клизишта, 

реконструкција 

асфалта, 

прочишћавање 

канала, израда 

пропуста 

80.000,00 80.000,00 август септембар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за привреду 

9. 

Изградња пута за 

Хабибовине, 

дужине 800м  

30.000,00 30.000,00 август септембар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за привреду 

10. 

Изградња пута 

Глиње – Друм, 

дужине 1470м  

30.000,00 30.000,00 август септембар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за привреду 

11. 

Измјештање 

далековода 10kV и 

полагање НН 

кабла за 

прикључак 

борачке зграде 

15.000,00 15.000,00 јули август 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове 

12. 

 

 

Радови на 

завршетку објекта 

Ловачки дом у 

Доњој Трнови 

 

 

80.000,00 80.000,00 август октобар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове 
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13. 

Вањско уређење 

саобраћајница 

стамбено 

пословног 

комплекса 

54.000,00 54.000,00 август септембар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове 

14. 

Вањско уређење 

око спортске 

дворане  

Гријање и 

унутрашње 

опремање 

1.500.000,00 1.500.000,00 септемар децембар 
Отворени 

поступак 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове 

15. 

Санација 

клизишта испод 

окућн. 1.Јовић 

Горана у 

МЗТутњевац 

2. Јовић Пере у МЗ 

Тутњевац 

30.000,00 30.000,00 август септембар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за привреду 

16. 

Асфалтирање 

дијела локалног 

пута Л-9 МЗ 

Д.Трнова(Добричи

ћи-Р.Поље) 

75.000,00 75.000,00 септембар  октобар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за привреду 

  17. 

Рекон.некат.пута у 

засеоку Дубраве, 

дуж.500, к.ч.2820 

15.000,00  15.000,00 септембар  новембар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за привреду 

18. 

 

 

Рек.некат.пута 

Тутњевац-

Посавци, 

дуж.1000, 

к.ч.2824, 

2835Т/3703Z 

 

30.00,00  30.000,00 август  новембар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за привреду 
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19. 
Санација нек.пута 

Долови, к.ч.2687 
10.000,00 10.000,00 септембар  новембар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за привреду 

20. 

Насипање 

земљаног пута 

Шуматница, 

дуж.700 к.ч.2812 

10.000,00 10.000,00 

 

јул 

 

новембар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за привреду 

21. 

Рек.некат.пута, 

засеок Крстићи, 

дуж.325, к.ч.485 

и193 

10.000,00 10.000,00 јул  новембар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за привреду 

22. 

Санација 

асфал.пута од 

Воденице до моста 

у У.Обријеж 

15.000,00 15.000,00 август  новембар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за привреду 

 23. 

Постављање 

заштитних 

браника 

15.000,00 15.000,00 септембар  новембар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове 

24. 

Изградња пута у 

поља, крај ријеке 

Јање 

 

20.000,00  20.000,00  август  октобар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за привреду 

25. 

Изградња пута у 

Царевине-шума 

 

20.000,00  20.000,00  август  септембар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за привреду 

26. 

 

 

Изградња и 

проширење пута, 

засеок Јовичићи, 

к.ч.1720, 

У.Обријеж 

 

 

 

10.000,00  10.000,00  август  новембар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за привреду 
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27. 

Изградња дјечијег 

паркића, к.ч.1237, 

У.Обријеж 

 

10.000,00  10.000,00  август  октобар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове 

28. 

Санација локалних 

асф.путева у 

У.Село, Л-10 и Л-

39 

 

60.000,00  60.000,00  август  новембар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за привреду 

29. 

Ванредно 

одржавање некат. 

пута Р459-Сокићи  

 

20.000,00  20.000,00  август  октобар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за привреду 

30. 

Завршни радови 

на објекту за 

вјерске потребе у 

Угљевик Село 

 

10.000,00  10.000,00  септембар  октобар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове 

31. 

Наставак 

реконструкције 

пута Зарићи-Поља, 

Угљевик Село 

 

20.000,00  20.000,00  август  октобар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за привреду 

32. 

Асфал. ул. 

НиколеТесле у 

Угљевику 

дуж. 150 

40.000,00  40.000,00 јул октобар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за привреду 

33. 

Реконструкција 

пута Јовичићи 

(Стари пут) 

 

10.000,00 10.000,00 август  октобар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за привреду 

34. 

Асфалтирање пута 

Плакаловићи ,Л35-

Зекићи 

 

72.000,00         72.000,00  август  октобар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за привреду 
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35. 

Насипање пута 

према гробљу 

Мукат 

12.000,00  12.000,00  август  октобар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за привреду 

36. 

Изградња 

потпорног зида на 

локалном путу Л-

52, Г Трнова 

8.000,00 8.000,00 август  октобар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за привреду 

37. 

Ванредно 

одржавање путева 

оштећених 

елементарним 

непогодама 

80.000,00 80.000,00 август  октобар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за привреду 

38. 

Изградња 

свлачионице за 

потребе ФК 

Стријелац, 

Тутњевац 

80.000,00 80.000,00 август  октобар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове 

39. 
Изградња моста на 

потоку Лактеница 
75.000,00 75.000,00 август  октобар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове 

 

УКУПНО: III радови 

 

4.457.000,00  

 

V ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

1. 

Реконструкција 

дијела водовода 

ЈањариС.Трнова 

 30.000,00 30.000,00 август септембар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове 

2. 

Израда истражне 

бушотине Б-10 и 

истражно-

експлатационог 

бунара Б-10 

 

 

74.880,00 74.880,00 август октобар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове 
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 Број:02-404-61/14.                                                                                                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 Угљевик, 11.06.2014. године                                                                                                            Василије Перић, дипл.ецц с.р. 

              

                                                                                                                                                                        

 

3. 

Уређење 

грађевинског 

земљишта 

(комплекс код 

борачке зграде) 

Фекална 

канализација 

Кишна 

канализација 

водовод 

55.000,00 55.000,00 август септембар 

Конк.захтјев без 

дод.објаве обав. о 

набавци 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове 

 

УКУПНО: V 

 

 

159.880,00  

УКУПНА ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ 

ПЛАНИРАНИХ ЈАВНИХ  НАБАВКИ   ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

             7.170.180,00 КМ 



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-77/14. 

Датум, 04.08.2014. године 

 

 

 

На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 

42/05),  члана 47. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 

92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 ), Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

 

ОДЛУКУ 

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

I 

Након разматрања достављене понуде у предмету  јавне набавке радова и то: Прикључни 

нисконапонски самоносиви надземни вод за Ловачки дом ловачког удружења “Партизан” Доња 

Трнова, одлучено је да се уговор додијели: Радња за аутоматику и рачунарску технику “Електро-

ремонт” Угљевик,  са понуђеном цијеном у укупном бруто износу од  5.697,00 КМ.Обвезник није у 

систему ПДВ-а. 

 

II 

У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  захтјева за директан споразум, 

број: 02-404-77/14, понуду је доставио позвани  понуђач. 

 

Након разматрања достављене понуде утврђено је да иста  испуњава  услове постављене 

тендерском документацијом. 

 

III 

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 

дана пријема истог. 

 

Приговор се подноси  Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

 

IV 

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

Угљевик“. 

 

 

                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

број : 02-404-73/14 

Датум, 04.08.2014.године 

 

На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 

42/05),  члана 46. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 

92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 

Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

 

ОДЛУКУ 

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 

I 

Након разматрања достављених понуда у предмету  извођења радова и то: 

Измјештање далековода 10 kV и полагање НН кабла за прикључак борачке зграде, одлучено је да 

се уговор додијели : д.о.о. „Спортинг МБ“ Угљевик, са понуђеном цијеном у износу од  

14.779,44 КМ. У цијену је зарачунат ПДВ-е. 

 

II 

У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева број 02-

404-73/14, без додатне објаве Обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ, понуде су 

доставили понуђачи : 

                                 

1. Д.о.о. „Спарк“ Бијељина  

2. Д.о.о.”Инстел” Бијељина                                             

3. Д.о.о.”Спортинг МБ” Угљевик                  

III 

Након разматрања достављених понуда Комисија за отварање и одабир најповољније понуде 

записнички је  утврдила да  све достављене понуде  испуњавају  услове постављене тендерском 

документацијом. 

Тендерском документацијом је предвиђено да је критериј за оцјену понуда „најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде“. 

Комисија за отварање и одабир најповољније понуде, након анализе, поређења и оцјена понуда, 

записнички је оцјенила достављене понуде- утврдила ранг-листу за извођење радова 

дефинисаних у тачци 1. ове одлуке и предложила да се уговор додијели 

д.о.о. „Спортинг МБ“ Угљевик. 

 

Ранг листа: 

Редни број Понуђач Цијена понуде са ПДВ-ом 

1. Д.о.о.”Спортинг МБ” Угљевик   14.779,44 

2. Д.о.о. „Спарк“ Бијељина  15.170,22 

3. Д.о.о.”Инстел” Бијељина  15.344,55 

  

Начелник Општине је у цјелости прихватио приједлог Комисије. 

 

IV 

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 

дана пријема истог. 

Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

V 

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

Угљевик“. 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

број : 02-404-79/14 

Датум, 05.08.2014.године 

 

На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 

42/05),  члана 46. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 

92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 

Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

 

ОДЛУКУ 

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 

I 

Након разматрања достављених понуда у предмету  извођења грађевинских радова и то: 

Уређење грађевинског земљишта (комплекс земљишта омеђен улицама: Краља Петра I, Старине 

Новака, Јована Дучића и улицом Српске слоге у Угљевику). Уређење обухвата: фекалну 

канализацију, кишну канализацију и водоводну мрежу, одлучено је да се уговор додијели : д.о.о. 

„Монт Градња“ Угљевик, са понуђеном цијеном у износу од  

65.887,98 КМ. У цијену је зарачунат ПДВ-е. 

II 

У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева број 02-

404-79/14, без додатне објаве Обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ, понуде су 

доставили понуђачи : 

                                 

1. Д.о.о. „Монт Градња“, Угљевик  

2.Д.о.о.”Јокић-Инвест” Зворник                                             

3. Д.о.о.”Инстел” Бијељина                  

 

 

III 

Након разматрања достављених понуда Комисија за отварање и одабир најповољније понуде 

записнички је  утврдила да  све достављене понуде  испуњавају  услове постављене тендерском 

документацијом. 

 

Тендерском документацијом је предвиђено да је критериј за оцјену понуда „најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде“. 

 

Комисија за отварање и одабир најповољније понуде, након анализе, поређења и оцјена понуда, 

записнички је оцјенила  достављене понуде- утврдила ранг-листу за извођење радова 

дефинисаних у тачци 1. ове одлуке и предложила да се уговор додијели 

д.о.о. „Монт Градња“ Угљевик. 

 

Ранг листа: 

Редни број Понуђач Цијена понуде са ПДВ-ом 

1. 
Д.о.о. „Монт Градња“, Угљевик  65.887,98 

2. Д.о.о.”Јокић-Инвест” Зворник          67.533,09 

3. Д.о.о.”Инстел” Бијељина         70.146,09 

 

 

Процијењена вриједност радова из члана 1. ове Одлуке износи 54.235,14 КМ, вриједност 

средстава предвиђена планом буџета износи  55.000,00 КМ, а прихваћена вриједност понуде је 

65.887,98 КМ. Уговорни орган је одлучио да разлику средстава (разлика планираних средстава и 

прихваћене понуде) која су потребна за реализацију ове јавне набавке обезбиједи са буџетске 

позиције “буџетска резерва”. 
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IV 

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 

дана пријема истог. 

 

Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

 

 

V 

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

Угљевик“. 

 

 

                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

              Василије Перић, дипл, ецц. с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-81/14 

Датум, 05.08.2014. 

 

 

 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 

101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 

Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 

и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 

доноси 

 

 

  

                       О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

 

  

Члан 1. 

 

Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке грађевинских радова : замјена кровног 

покривача на стамбеној згради у Улици Гаврила Принципа у Угљевику, к.ч. број 680, КО 

Угљевик.                                      

Члан 2. 

Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева, без додатног 

објављивања обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ. 

 

Члан 3. 

Предвиђени износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 34.000,00 

КМ. 

Средства за реализацију јавне набавке из тачке 1. ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине 

Угљевик за 2014. годину са буџетске  ставке  „заједничка капитална улагања“. 

   

                                                               Члан 4. 

Предвиђени рок за извођење радова из тачке 1. ове Одлуке  је 30 (тридесет)  дана, од дана 

увођења у посао.                                                                

                                                               Члан 5. 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде. 

 

                                                                Члан 6. 

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем посебног рјешења. 

                                                               

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 

општине Угљевик“. 

 

 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                 Василије Перић, дипл, ецц. с.р. 

 

  



Број  7/14                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                       Страна   71. 

  

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-83/14 

Датум,11.08.20104.  

 

 

 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 

101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 

Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 

и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 

доноси 

 

 

  

                       О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

 

 

  

Члан 1. 

Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке огрева за потребе Територијалне 

ватрогасне јединице Угљевик. 

 

Члан 2. 

Набавка роба из члана 1. ове Одлуке извршиће се путем захтјева за директан споразум. 

 

Члан 3. 

Предвиђени износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 2.200,00 КМ. 

Средства за реализацију јавне набавке из члана 1. ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине 

Угљевик за 2014. годину са буџетске  ставке „расходи по основу утрошка енергије“. 

 

                                                               Члан 4. 

Предвиђени рок за набавку из тачке 1. ове Одлуке је 2 (два) дана од  дана уплате аванса. 

                                                                

                                                               Члан 5. 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде. 

 

                                                                Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 

општине Угљевик“. 

 

 

                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

              Василије Перић, дипл, ецц. с.р. 
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Р Е П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-84/14 

Датум, 11.08.2014. 

 

 

 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 

101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 

Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 

и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 

доноси 

 

 

                       О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

 

  

Члан 1. 

Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке грађевинских радова на завршетку 

објекта Ловачки дом у Доњој Трнови, а све сходно Предмјеру радова, који ће бити саставни  дио 

тендерске документације. 

                       

Члан 2. 

Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева без додатне 

објаве обавјештења о набавци у Службеном гласднику БиХ. 

 

Члан 3. 

Предвиђени износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 80.000,00 

КМ. 

Средства су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик за 2014. годину са буџетске  ставке         „ 

капитална помоћ “. 

        

                                                               Члан 4. 

Предвиђени рок за извођење радова  из тачке 1. ове Одлуке је 60 дана од  дана увођења у посао. 

 

                                                               Члан 5. 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде.                                                              

 

                                                               Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 

општине Угљевик“. 

 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

број : 02-404-78/14 

Датум, 13.08.2014.године 

 

На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 

42/05),  члана 46. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 

92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 

Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

 

ОДЛУКУ 

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 

I 

Након разматрања достављених понуда у предмету  извођења радова и то: 

Санација клизишта у Мјесној заједници Доње Забрђе, локални пут Л-50, одлучено је да се уговор 

додијели : д.о.о. „Монт Градња“ Угљевик, са понуђеном цијеном у износу од 27.580,41  КМ. У 

цијену је зарачунат ПДВ-е. 

 

II 

У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева број 02-

404-78/14, без додатне објаве Обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ, понуде су 

доставили понуђачи : 

1.Д.о.о.”Монт Градња” Угљевик                                

      2.Д.о.о. „Зидар Живановић“ Доња Трнова 

      3.Д.о.о.”Бук промет”Бијељина                                                                

III 

Након разматрања достављених понуда Комисија за отварање и одабир најповољније понуде 

записнички је  утврдила да  све достављене понуде  испуњавају  услове постављене тендерском 

документацијом. 

 

Тендерском документацијом је предвиђено да је критериј за оцјену понуда „најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде“. 

 

Комисија за отварање и одабир најповољније понуде, након анализе, поређења и оцјена понуда, 

записнички је оцјенила достављене понуде- утврдила ранг-листу за извођење радова 

дефинисаних у тачци 1. ове одлуке и предложила да се уговор додијели 

 д.о.о. „Монт Градња“ Угљевик. 

 

Ранг листа : 

Редни  број Извођач Цијена понуде са ПДВ-ом 

1. Д.о.о. „Монт Градња“, Угљевик  27.580,41 

2. Д.о.о.”Зидар Живановић” Доња Трнова 28.446,21 

3. Д.о.о.”Бук Промет”Бијељина 30.811,95 

 

Начелник Општине је у цјелости прихватио приједлог Комисије. 

 

IV 

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 

дана пријема истог. 

Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

 

V 

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

Угљевик“. 

                                                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

              Василије Перић, дипл, ецц. с.р. 
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Р Е П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-85/14 

Датум, 13.08.2014. 

 

 

 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 

101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 

Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 

и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 

доноси 

 

  

                       О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

 

 

  

Члан 1. 

Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке роба-тонера за штампаче, а све за  

потребе Скупштине Општине, Начелника Општине и Административне службе Општине  

Угљевик. 

 

Члан 2. 

Набавка роба  из тачке 1. ове Одлуке извршиће се сходно члану 47. Закона о јавним набавкама 

БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04) путем захтјева за директан споразум. 

 

 

Члан 3. 

Предвиђени износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 6.800,00 КМ. 

Средства за реализацију јавне набавке из тачке 1. ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине 

Угљевик за 2014. годину са буџетске  ставке  „ Расходи за режијски материјал“. 

                                                       

                                                               Члан 4. 

Предвиђен рок за испоруку робa из тачке 1. ове Одлуке  је 12 мјесеци од дана додјеле уговора.         

  

                                                                Члан 5. 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде. 

                                                     

                                                                Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 

општине Угљевик“. 

 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                Василије Перић, дипл, ецц. с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-86/14 

Датум, 14.08.2014.     

 

 

 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 

101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 

Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 

и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 

доноси 

 

 

 

                       О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

 

  

Члан 1. 

Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке пружања услуга јесење систематске 

дератизације на подручју општине Угљевик за 2014.годину, а све сходно Плану који ће бити 

саставни дио захтјева за директан споразум. 

 

Члан 2. 

Набавка услуга из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем захтјева за директан споразум.  

 

Члан 3. 

Предвиђени износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 1.500,00 КМ. 

Средства су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик за 2014. годину са буџетске  ставке 

„расходи за услуге заштите животне средине“. 

        

                                                               Члан 4. 

Предвиђени рок за пружање услуга: до 15.10.2014. године.                                                            

 

                                                                Члан 5. 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде. 

 

                                                                Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 

општине Угљевик“. 

 

 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

број : 02-404-81/14 

Датум, 18.08.2014.године 

 

На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 

42/05),  члана 46. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 

92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 

Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

 

ОДЛУКУ 

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 

I 

Након разматрања достављених понуда у предмету  извођења грађевинских радова на замјени 

кровног покривача на стамбеној згради у ул.Гаврила Принципа у Угљевику, одлучено је да се 

уговор додијели : д.о.о. “Јовић С&Д“ Угљевик, са понуђеном цијеном у износу од  

37.416,00 КМ. У цијену је зарачунат ПДВ-е. 

II 

У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева број :02-

404-81/14, без додатне објаве Обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ, понуде су 

доставили понуђачи : 

                                 

1.  Д.о.о. „Бук Промет“, Бијељина  

2. Д.о.о.”Јовић С&Д” Угљевик                                             

3.  Д.о.о.”Интер Транс” Угљевик                  

III 

Након разматрања достављених понуда Комисија за отварање и одабир најповољније понуде 

записнички је  утврдила да  све достављене понуде  испуњавају  услове постављене тендерском 

документацијом. 

Тендерском документацијом је предвиђено да је критериј за оцјену понуда „најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде“. 

Комисија за отварање и одабир најповољније понуде, након анализе, поређења и оцјена понуда, 

записнички је оцјенила  достављене понуде- утврдила ранг-листу за извођење радова 

дефинисаних у тачци 1. ове одлуке и предложила да се уговор додијели 

д.о.о. „Јовић С&Д“ Угљевик. 

 

Ранг листа: 

Редни  број Понуђач Цијена понуде са  ПДВ-ом 

1. Д.о.о. „Јовић С&Д“, Угљевик  37.416,60 

2. Д.о.о.”Бук Промет” Бијељина 39.822,12 

3. Д.о.о.”Интер Транс” Угљевик      39.993,40 

 

Процијењена вриједност радова из члана 1. ове Одлуке износи  33.997,86 КМ, вриједност 

средстава предвиђена планом буџета износи  34.000,00 КМ, а прихваћена вриједност понуде је 

37.416,60 КМ. Уговорни орган је одлучио да разлику средстава (разлика планираних средстава и 

прихваћене понуде) која су потребна за реализацију ове јавне набавке обезбиједи са буџетске 

позиције “буџетска резерва”. 

IV 

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 

дана пријема истог. 

Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

V 

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

Угљевик“. 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                 Василије Перић, дипл, ецц. с.р. 
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Р Е П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-88/14 

Датум, 18.08.2014. 

 

 

 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 

101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 

Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 

и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 

доноси 

 

                       О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

 

  

Члан 1. 

Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке  радова и то: 

Вањско уређење саобраћајница стамбено-пословног комплекса, а све сходно Предмјеру радова, 

који ће бити саставни  дио тендерске документације. 

                       

Члан 2. 

Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева без додатне 

објаве обавјештења о набавци у Службеном гласднику БиХ. 

 

Члан 3. 

Предвиђени износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 54.000,00 

КМ. 

Средства су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик за 2014. годину са буџетске  ставке         

„капитална улагања “. 

        

                                                               Члан 4. 

Предвиђени рок за извођење радова  из тачке 1. ове Одлуке је 30 дана од  дана увођења у посао. 

 

                                                               Члан 5. 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде.                                                              

 

                                                               Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 

општине Угљевик“. 

 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                Василије Перић, дипл, ецц. с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-89/14 

Датум, 25.08.2014. 

 

 

 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 

101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 

Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 

и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 

доноси 

  

                       О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

  

Члан 1. 

Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке здравствених услуга по закону 

(вакцинације, мртвозорство и др.) 

                       

Члан 2. 

Набавка услуга из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева, без додатне 

објаве обавјештења о набавци.  

 

Члан 3. 

Предвиђени максимални износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 

15.000,00 КМ. 

Средства су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик за 2014. годину са буџетске  ставке  

„остали расходи“. 

   

                                                               Члан 4. 

Предвиђени рок за пружање услуга  из тачке 1. ове Одлуке  је 12 (дванаест) мјесеци од дана 

закључења уговора. 

 

                                                               Члан 5. 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде. 

 

                                                                Члан 6. 

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем посебног рјешења. 

                                                                Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 

општине Угљевик“. 

 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                 Василије Перић, дипл, ецц. с.р. 
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Р Е П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-90/14 

Датум, 25.08.2014. 

 

 

 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 

101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 

Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 

и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 

доноси 

 

 

                       О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

 

  

Члан 1. 

Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке грађевинских радова на извођењу 

водоводне мреже у Тутњевцу, а све сходно Предмјеру радова, који ће бити саставни  дио 

тендерске документације. 

                       

Члан 2. 

Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева без додатне 

објаве обавјештења о набавци у Службеном гласднику БиХ. 

 

Члан 3. 

Предвиђени износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 32.000,00 

КМ. 

Средства су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик за 2014. годину са буџетске  ставке         „ 

капитална улагања “. 

        

                                                               Члан 4. 

Предвиђени рок за извођење радова  из тачке 1. ове Одлуке је30 дана од  дана увођења у посао. 

 

                                                               Члан 5. 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде.                                                              

 

                                                               Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 

општине Угљевик“. 

 

 

 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-83/14. 

Датум, 27.08.2014.године 

 

 

 

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04 и 

42/05), и члана 47. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 

92/05, 08/06, 12/09 и 60/10),  Начелник општине д о н о с и 

 

 

 

ОДЛУКУ 

О ПОНИШТАВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

I 

Поништава се поступак додјеле уговора у предмету јавне набавке путем директног споразума 

број: 02-404-83/14, а који се односи на набавку роба и то: 

 

Испорука угља и огревних дрва за Територијалну ватрогасну јединицу Угљевик. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Поступак јавне набавке из тачке 1.ове одлуке поништава се из разлога што позвани понуђач  ЗЗ ” 

Угљевик”Угљевик, није доставио тражену документацију како је наведено у захтјеву за директан 

споразум, те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

 

Упуство о правном  лијеку 

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 

дана пријема истог. 

 

Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

 

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

Угљевик“. 

 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-85/14. 

Датум, 26.08.2014. године 

 

 

 

На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 

42/05),  члана 47. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 

92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 ), Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

 

ОДЛУКУ 

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

I 

Након разматрања достављене понуде у предмету  јавне набавке роба-Тонера за штампаче за 

потребе Административне службе Општине Угљевик, Начелника општине и Скупштине општине, 

одлучено је да се уговор додијели: Д.о.о. ,,Copitrade” Бијељина,  са понуђеном цијеном у укупном  

износу од  6.777,81  КМ. У цијену је урачунат ПДВ-е. 

 

 

II 

У поступку јавне набавке роба из тачке 1. ове Одлуке, путем  захтјева за директан споразум, број: 

02-404-85/14, понуду је доставио позвани  понуђач. 

 

Након разматрања достављене понуде утврђено је да иста  испуњава  услове постављене 

тендерском документацијом. 

 

III 

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 

дана пријема истог. 

 

Приговор се подноси  Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

 

IV 

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

Угљевик“. 

 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-86/14. 

Датум, 28.08.2014. године 

 

 

 

На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 

42/05),  члана 47. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 

92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 ), Начелник Општине Угљевик,  

 д о н о с и  

 

ОДЛУКУ 

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

I 

Након разматрања достављене понуде у предмету  јавне набавке услуга јесење систематске 

дератизације на подручју општине Угљевик за 2014.годину, одлучено је да се уговор додијели: 

Д.о.о. “Санитација” Бијељина,  са понуђеном цијеном у укупном бруто износу од  1.439,10 КМ. У 

цијену је урачунат ПДВ-е. 

 

 

II 

У поступку јавне набавке услуга из тачке 1. ове Одлуке, путем  захтјева за директан споразум, 

број: 02-404-86/14, понуду је доставио позвани  понуђач. 

 

Након разматрања достављене понуде утврђено је да иста  испуњава  услове постављене 

тендерском документацијом. 

 

III 

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 

дана пријема истог. 

 

Приговор се подноси  Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

 

IV 

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

Угљевик“. 

 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                Василије Перић, дипл, ецц. с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404- 95/14 

Датум, 03.09.2014.године 

 

 

 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 

101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 

Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 

и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 

доноси 

 

 

  

                       О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

 

 

Члан 1. 

Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке артикала за одржавање хигијене у 

објектима, које су власништво Општинске  административне службе Угљевик. 

                 

Члан 2. 

Набавка робе из члана 1. ове Одлуке извршиће се путем захтјева за директан споразум. 

 

Члан 3. 

Предвиђени износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 5.000,00 КМ. 

Средства за реализацију јавне набавке су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик за  

2014. годину са буџетске  ставке “ расходи за матер.за одржавање чистоће“. 

 

                                                                                                                              

                                                               Члан 4. 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде. 

 

 

                                                                Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 

општине Угљевик“. 

 

 

 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

број : 02-404-75/14 

Датум, 01.09.2014.године 

 

 

На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 

42/05),  члана 46. став 6. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 

52/05, 92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 ),  Начелник Општине, д о н о с и  

 

ОДЛУКУ 

О ПОНИШТАВАЊУ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

I 

У складу са чланом 46. став 6. Закона о јавним набавкама БиХ поништава се поступак додјеле 

уговора у предмету  јавне набавке услуга израде: 

 

“Студија могућности производње бетонске и гипсане галантерије на бази пепела, шљаке и гипса 

који настају у термоелектрани Угљевик”. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Дана 17.07.2014. године овај уговорни орган је покренуо процедуру јавне набавеке услуга из 

тачке 1. ове Одлуке путем конкурентског захтјева број  

02-404-75/14, без додатне објаве обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ.  

 

Конкурентски захтјев за достављање понуда је упућен следећим добављачима :  

 

1. Проф.др.Бранко Ђукић, Београд  

      2. Проф.др.Драгица Лазић, Зворник 

      3. Проф.др.Јован Ђуковић, Београд 

 

 

Предметни поступак јавне набавке поништава се из  разлога што је у овом поступку јавне 

набавке  број квалификованих понуђача мањи од три .  

 

Упуство о правном лијеку  

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 

дана пријема истог. 

 

Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

 

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

Угљевик“. 

 

 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

број : 02-404-88/14 

Датум, 03.09.2014.године 

 

На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 

42/05),  члана 46. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 

92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 

Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

 

ОДЛУКУ 

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 

I 

Након разматрања достављених понуда у предмету  извођења грађевинских радова и то:Вањско 

уређење саобраћајница стамбено-пословног комплекса, одлучено је да се уговор додијели : д.о.о. 

“Монт Градња“ Угљевик, са понуђеном цијеном у износу од  

53.967,57 КМ. У цијену је зарачунат ПДВ-е. 

II 

У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева број :02-

404-88/14, без додатне објаве Обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ, понуде су 

доставили понуђачи : 

                                 

      1. Д.о.о.”Зидар Живановић” Доња Трнова                                             

2. Д.о.о.”Монт Градња” Угљевик  

3. Д.о.о.”Бук Промет”Бијељина                 

III 

Након разматрања достављених понуда Комисија за отварање и одабир најповољније понуде 

записнички је  утврдила да  све достављене понуде  испуњавају  услове постављене тендерском 

документацијом. 

Тендерском документацијом је предвиђено да је критериј за оцјену понуда „најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде“. 

 

Комисија за отварање и одабир најповољније понуде, након анализе, поређења и оцјена понуда, 

записнички је оцјенила  достављене понуде- утврдила ранг-листу за извођење радова 

дефинисаних у тачци 1. ове одлуке и предложила да се уговор додијели 

д.о.о. „Монт Градња“ Угљевик. 

 

Ранг листа: 

Редни број Понуђач Цијена понуде са ПДВ-ом 

1. Д.о.о. „Монт Градња“, Угљевик  53.967,57 

2. Д.о.о.”Бук Промет” Бијељина 54.892,42 

3. Д.о.о.”Зидар Живановић” Угљевик                               54.931,86 

 

Начелник Општине је у цјелости прихватио предлог Комисије. 

 

IV 

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 

дана пријема истог. 

Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

 

V 

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

Угљевик“. 

 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

број : 02-404-84/14 

Датум, 03.09.2014.године 

 

На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 

42/05),  члана 46. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 

92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 

Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

ОДЛУКУ 

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 

I 

Након разматрања достављених понуда у предмету  извођења грађевинских радова на завршетку 

објекта Ловачки дом-Доња Трнова, одлучено је да се уговор додијели : д.о.о. “Зидар Живановић“ 

Доња Трнова, са понуђеном цијеном у износу од  

91.957,97 КМ. У цијену је зарачунат ПДВ-е. 

II 

У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева број :02-

404-84/14, без додатне објаве Обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ, понуде су 

доставили понуђачи : 

                                 

       1. Д.о.о.”ПГП Градитељ” Бијељина                                             

2. Д.о.о.”Зидар Живановић” Доња Трнова  

3. Д.о.о.”Монт Градња” Угљевик 

4. Д.о.о.”Бук Промет”Бијељина                 

III 

Након разматрања достављених понуда Комисија за отварање и одабир најповољније понуде 

записнички је  утврдила да  све достављене понуде  испуњавају  услове постављене тендерском 

документацијом. 

Тендерском документацијом је предвиђено да је критериј за оцјену понуда „најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде“. 

Комисија за отварање и одабир најповољније понуде, након анализе, поређења и оцјена понуда, 

записнички је оцјенила  достављене понуде- утврдила ранг-листу за извођење радова 

дефинисаних у тачци 1. ове одлуке и предложила да се уговор додијели 

д.о.о. „Зидар Живановић“ Доња Трнова. 

 

Ранг листа: 

Редни број Понуђач Цијена понуде са ПДВ-ом 

1. Д.о.о.”ЗидарЖивановић” Доња Трнова  91.957,97 

2. Д.о.о.”ПГП Градитељ” Бијељина  99.112,77 

3. Д.о.о.”Бук Промет”Бијељина            103.164,78 

4. Д.о.о.”Монт Градња”    Угљевик 104.603,48 

 

Начелник Општине је у цјелости прихватио предлог Комисије. 

IV 

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 

дана пријема истог. 

Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

V 

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

Угљевик“. 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                Василије Перић, дипл, ецц. с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-94/14  

Датум, 03.09.2014.године 

 

 

 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 

101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 

Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 

и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 

доноси 

 

 

  

                       О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

 

 

Члан 1. 

Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке артикала за потребе чајне кухиње за 

2014.годину. 

                 

Члан 2. 

Набавка робе из члана 1. ове Одлуке извршиће се путем захтјева за директан споразум. 

 

Члан 3. 

Предвиђени износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 6.000,00 КМ. 

Средства за реализацију јавне набавке су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик за  

2014. годину са буџетске  ставке “трошкови репрезентације“. 

 

                                                                

                                                               Члан 4. 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде. 

 

 

                                                                Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 

општине Угљевик“. 

 

 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                Василије Перић, дипл, ецц. с.р. 
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Р Е П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-93/14 

Датум, 05.09.2014. 

 

На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 

и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине Угљевик“, 

број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), и члана 10. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, доноси 

 

  

                       О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

 

 

Члан 1. 

Дoноси се Одлука о покретању поновљеног поступка јавне набавке услуга и то: 

 “Студије могућности производње бетонске и гипсане галантерије на бази пепела, шљаке и гипса 

који настају у Термоелектрани Угљевик”. 

 

Члан 2. 

Набавка услуга из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева, без  додатне 

објаве обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ. 

 

Члан 3. 

Предвиђени износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 50.000,00 

КМ. 

Средства за реализацију јавне набавке из тачке 1. ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине 

Угљевик. 

. 

                                                               Члан 4. 

Предвиђени рок за реализацију уговора је 120 дана од дана додјеле уговора.                                                                

 

                                                               Члан 5. 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде. 

 

                                                                        Члан 6. 

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем посебног рјешења. 

 

                                                                Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 

општине Угљевик“. 

 

 

 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-89/14. 

Датум, 08.09.2014.године 

 

 

На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 

42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 

92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 ),  члана 40. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова и 

приједлога Комисије,  Начелник Општине Угљевик, д о н о с и  

 

ОДЛУКУ 

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 

I 

Након разматрања достављених понуда у предмету  јавне набавке и то: Пружање здравствених 

услуга по закону (вакцинације, мртвозорство и сл.),  одлучено је да се уговор додијели  ЈЗУ Дом 

дравља  Угљевик, са понуђеном  бруто цијеном  на мјесечном нивоу у износу од 1.200,00 КМ, 

што на годишњем нивоу износи: 14.400,00 КМ.  

Уговор за пружање услуга из члана 1. ове Одлуке закључи ће се на период од једне године.  

 

II 

У поступку јавне набавке услуга из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева број: 02-

404-89/14, без додатне објаве Обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ, понуде су 

доставили понуђачи: 
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2. ЈЗУ Дом здравља  Лопаре и 

3. ЈЗУ Дом здравља Бијељина.  

III 

Након разматрања достављених понуда, Комисија за отварање и одабир најповољније понуде 

записнички је  утврдила да  све достављене понуде  испуњавају  услове постављене тендерском 

документацијом. 

Тендерском документацијом је предвиђено да је критериј за оцјену понуда „најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде“. 

Комисија за отварање и одабир најповољније понуде, након анализе, поређења и оцјена понуда, 

записнички је оцјенила достављене понуде- утврдила ранг-листу за набавку услуга дефинисаних 

у тачци 1. ове одлуке  и предложила да се уговор додијели ЈЗУ Дом здравља Угљевик. 

 

Ранг листа: 

 

Редни број 

 

Назив добављача 

Укупна цијена услуга на мјесечном нивоу 

1. ЈЗУ Дом здравља, Угљевик 1.200,00 

2. ЈЗУ Дом здравља, Лопаре 1.400,00 

3. ЈЗУ Дом здравља Бијељина 1.500,00 

 

Начелник Општине је у цјелости прихватио приједлог Комисије. 

 

IV 

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 

дана пријема истог. 

Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

V 

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

Угљевик“. 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                 Василије Перић, дипл, ецц. с.р. 


