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AKTI SO-e 

 

Na osnovu člana 26. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten opštine Ugljevik,, broj 

6/05, 4/07, 4/08, 5/09 i 4/12 ) i člana 15. Odluke o priznanjima u Opštini Ugljevik (,,Službeni 

bilten opštine Ugljevik,, broj 5/99. i 7/01), Skupština opštine Ugljevik, na sjednici održanoj 

dana    22. 10. 2013. godine, d o n o s i  

 

    

 Z A K Lj U Č A K  

O DODJELI OPŠTINSKIH PRIZNANjA 

 

 

Povodom Svete Petke – Paraskeve, Slave opštine Ugljevik, dodjeljuju se slijedeća priznanja: 

 

I – POVELjA OPŠTINE UGLjEVIK  

 

Orkestar harmonika ,,Aleksa Šantić,, Ugljevik za  istaknut rad i djela  od opšteg značaja za  

opštinu Ugljevik, u oblasti muzičkog stvaralaštva.  

 

 

II -  M E D A Lj E  

 

      ZLATNA MEDALjA ,,Filip Višnjić,,  

 

       Profesor  Vladimir Murza, za  postignute uspjehe  u oblasti muzičkog stvaralaštva. 

 

       Profesor Aleksandar Skljarov, za postignute uspjehe  u oblasti muzičkog stvaralaštva. 

 

      Cvijetinović Tomislav, učenik osnovne muzičke škole „Kornelije Stanković“  

      Ugljevik, za postignute uspjehe  u oblasti muzičkog stvaralaštva. 

 

      Sanja Jović, đak generacije SŠ ,,Mihailo Petrović Alas,, Ugljevik ,  za  postignute       

      uspjehe  u oblasti obrazovanja. 

 

      Ahmetović Ibrahim iz Šapca,  za doprinos u razvoju kulturno umjetničkog stvaralaštva. 

 

 

     SREBRENA MEDALjA ,,Filip Višnjić,,  

 

     Petrović  Nedeljko iz Donjeg Zabrđa, za doprinos u razvoju sporta 

   

 

     BRONZANA MEDALjA ,,Filip Višnjić,,  

 

     Nada Marković iz Ugljevika  za  postignute uspjehe u oblasti  kulture 

 

 

 

 

 

 

 

III -   ZNAČKE OPŠTINE UGLjEVIK 
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ZLATNE ZNAČKE  

 

Posthumno, Dr Jovo Simić,   za istaknut dugogodišnji rad i doprinos u oblasti  

 zdravstva.   

 

Posthumno, Blaško Milivojević, za istaknut dugogodišnji rad i doprinos u oblasti  

zdravstva.  

 

Posthumno, Petar R. Nešković, za istaknut dugogodišnji  doprinos u funkcionisanju   

Skupštine i lokalne zajednice. 

 

      ,,BORS PREPOROD,, D.O.O. Ugljevik , za  postignute uspjehe u  oblasti  privrede. 

  

       Đorđija  Avramović, za postignute rezultate   u oblasti privrede. 

 

       Tomislav  Benović, za  nesebično požrtvovanje i humanost u zaštiti  interesa radnika RiTE 

Ugljevik,  kao član Sindikalnog odbora.   

 

 

      SREBRENA  ZNAČKA  

   

      Mihajlo Sekulić iz Tutnjevca ,  za  postignute uspjehe u oblasti proizvodnje voća.  

 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u ,,Službenom 

biltenu opštine Ugljevik,,.  

 

 

 

REPUBLIKA   SRPSKA  

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                       PREDSJEDNIK SO-e 

Broj: 01-013- 31 /13                                                                  Đoko Simić, profesor  s.r.   

Datum,  22. 10. 2013. godine 
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AKTI NAČELNIKA OPŠTINE 

 

Na osnovu člana 43. alineja 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“, broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 51. alineja 8. Statuta opštine Ugljevik („Službeni 

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

P R A V I L N I K 

O  IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O  ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI 

RADNIH MJESTA U OPŠTINSKOJ ADMINISTRATIVNOJ SLUŽBI OPŠTINE UGLjEVIK 

 

Član 1. 

 

             U  Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj 

administrativnoj službi opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 2/12, 5/12, 

6/12, 12/12, 13/12, 1/13, 4/13, 5/13, 7/13) u članu 31. Sistematizacija radnih mjesta Odjeljak 

V-3 Odjeljenje za društvene djelatnosti, Odsijek za boračko-invalidsku zaštitu i CŽR u tački 3. 

naziv radnog mjesta mijenja se i glasi: SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA 

ZDRAVSTVENU I SOCIJALNU ZAŠTITU“ i u istoj tački u opisu posla dodaje se jedna 

alineja koja glasi: „- vođenje evidencija spomenika.“ 

 

             U istom Odjeljku, Odsijek za društvene djelatnosti u tački 1. u opisu posla alineje 12. i 

13. brišu se. 

 

             U istom članu u Odjeljku V-4 Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne 

poslove u tački 9. u opisu posla dodaju se dvije alineje koje glase: 

 

             „- izdavanje licenci „B“ i „D“ za prevoznike i vozilo, 

 

               - izdavanje legitimacija za vozače motornih vozila“. 

           

   U istom Odjeljku dodaje se tačka 14. koja glasi: 

 

„ 14. STRUČNI SARADNIK ZA KONTROLU NAPLATE  

Opis poslova: -

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

saradnja sa Odjeljenjem za finansije 

vođenje kartica komunalne naknade, zakupa zemljišta, reklamnih 
panoa i ljetnih bašta, 

dostava podataka o zaduženju i naplati prihoda, stanje duga kao i drugih 

izvještaja, 

izdavanje potvrda na osnovu izvršenih uplata i uvida u kartice 

obveznika komunalne naknade, zakupa i dr. potraživanja, 

slanje i vođenje evidencija poslatih opomena obveznicima koji su pali u 

docnju, 

aktivnosti na što većoj sveobuhvatnosti obveznika plaćanja komunalne 

naknade, zakupa i dr. potraživanja i njihova bolja naplata,  

obavlja i druge poslove po naređenju načelnika Odjeljenja. 

Odgovornost: - 

 

 

- 

odgovoran za zakonito, blagovremeno i ekonomično izvršenje 

povjerenih poslova 

 

za svoj rad odgovoran je načelniku odjeljenja 

Uslovi: - 

- 

- 

SSS, ekonomskog smjera 

tri godine radnog iskustva 

stručni ispit za rad u upravi 
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- poznavanje rada na računaru  

 

Status: - opštinski službenik, stručni saradnik  

Broj izvršilaca: - 1 izvršilac 

 

 

          U istom članu u Odjeljku V-5 Odjeljenje za finansije, Odsijeku za budžet i 

računovodstvo u tački 2.  u uslovima dodaje alineja koja glasi: „licencu sertifikovanog 

računovođe“. 

 

          U istom Odjeljku  i istom odsijeku u tački 5. u uslovima alineja 1 mijenja se i glasi: 

„VSS, ekonomskog smijera“. 

 

                                                                                  Član 2. 

 

          Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u „Službenom biltenu 

opštine Ugljevik“ 

 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA                                               NAČELNIK OPŠTINE  

OPŠTINA UGLjEVIK                                                 Vasilije Perić,dipl.ecc. s.r.   

NAČELNIK OPŠTINE                                               

Broj: 02-12- 12/13 

Datum, 25. 09. 2013. godine 
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Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike 

Srpske", 101/04, 42/05 i 118/05), i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

opštine Ugljevik", broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09 i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik, dana 

25.09.2013. godine, d o n o s i: 

UPUTSTVO 

o kretanju finansijsko-knjigovodstvene dokumentacije u Administrativnoj  

službi opštine Ugljevik 

 

1. SVRHA I CILj 

Uputstvom se daju smjernice za kretanje dokumentacije u vezi sa finansijskim 

transakcijama u okviru budžetske potrošnje Administrativne službe i ostvarenja prihoda opštine 

Ugljevik, po osnovu zakona, podzakonskih akata, ugovora, sudskih odluka, upravnih i drugih 

akata nadležnih organa. 

Cilj Uputstva je regulisanje kretanja finansijsko-knjigovodstvene dokumentacije (u 

daljem tekstu: FKD) u funkciji poboljšanja efikasnosti sistema internih kontrola i obezbjeđenja 

kvalitetne osnove za evidentiranje i izvještavanje o finansijskim transakcijama i poslovnim 

događajima u Administrativnoj službi opštine opštine Ugljevik. 

2. PODRUČJE I PRIMJENA 

Ovo Uputstvo se primjenjuje na sve organizacione jedinice Administrativne službe 

opštine koji su određeni kao područja kretanja FKD dokumenata. 

3. VEZE SA DRUGIM DOKUMENTIMA 

3.1. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Administrativnoj službi 

opštine Ugljevik 

3.2. Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Administrativne službe opštine Ugljevik 

3.3. Pravilnik o platama, naknadama i ostalim primanjima zaposlenih u opštinskoj 

upravi 

3.4. Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima 

3.5. Pravilnik o računovodstvenoj politici opštine Ugljevik 

3.6. Odluka o načinu organizovanja lokalnog trezora opštine Ugljevik 

3.7. Kalendar isplata/Lista prioriteta plaćanja 

 

4. DEFINICIJE, OZNAKE, SIMBOLI I SKRAĆENICE 

 FKD/finansijsko-knjigovodstvena dokumentacija: 

− eksterna dokumenta - situacije, ulazne fakture, sudska rješenja, vansudska poravnanja, 

obračuni,  knjižne obavijesti i dr. 

− interna dokumenta - odluke, zaključci, rješenja, putni nalozi, obračuni plata idrugih 

ličnih primanja zaposlenih i lica angažovanih po ugovorima odobrenja/nalozi za 

plaćanja, kao i drugi akti/dokumenti nadležnih organa u vezi sa finansijskim 

transakcijama 

 obrasci za trezorsko poslovanje - obrasci koje popunjava AS opštine Ugljevik i ostali 

niže potrošačke jedinice (1-Zahtjev za nabavku, 2-Grupa računa i avansi, Z-Grupa 

naloga za knjiženje, 4-Dobavljač/ predstavništvo/banka, 5-Bruto plate i naknade za 

komisije) 

 organizaciona jedinica AS - odjeljenje/služba Administrativne službe opštine Ugljevik 

 NPJ - niže potrošačke jedinice lokalnog trezora (Administrativna služba, Centar za 

soocijalni rad, Centar za kulturu, Vatrogasna jedinica, Dječije obdanište, Agencija za 

razvoj MSP, Srednja škola i Narodna biblioteka). 

 Ostali budžetski korisnici-korisnici budžeta opštine Ugljevik, osim NPJ 
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 lokalni trezor: Administrativna služba opštine i Ostale niže potrošačke jedinice 

 dobavljač - organizacija ili osoba koja snabdijeva proizvodom, robom ili vrši usluge za 

potrebe Administrativne službe 

 kupac/korisnik - organizacija /građanin/ koja prima proizvod /uslugu/ 

 ovjera - predstavlja verifikacionu proceduru FKD kojom se utvrđuje potpunost, 

tačnost, autentičnost i/ili valjanost transakcija, događaja ili informacija 

 odobrenje/nalog za plaćanje - interno kreiran dokument kojim se nalaže isplata 

budžetskih sredstava (na osnovu izvršnog akta suda, Skupštine opštine Ugljevik i 

drugih nadležnih organa, avans po ugovoru i sl.) sa propisanim osnovnim elementima 

neophodnim za ispravno postupanje u isplati i evidentiranju podataka. Nalog za 

plaćanje se popunjava na obrascu koji je u prilogu ovog Uputstva (Prilog 1) 

 AS - Administrativna služba opštine Ugljevik 

 IDK - interna dostavna knjiga 

5. OPIS KORAKA, ODGOVORNOSTI I OVLAŠĆENjA 

FKD u AS opštine Ugljevik treba da osigura čuvanje dokaza o donesenim odlukama, 

poslovnim događajima i transakcijama i mora biti sačinjena i ovjerena u skladu sa zakonskim 

propisima, računovodstvenim standardima i internim aktima AS.  

Prilikom prijema/predaje FKD u AS opštine Ugljevik primjenjuju se propisi i 

Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Administrativne službe opštine Ugljevik. 

 U zavisnosti od vrste dokumenta zaposleni u AS su dužni da se pridržavaju 

postupaka i rokova pri kretanju FKD od ulaza (eksterne) odnosno kreiranja (interne) 

dokumentacije, kroz progres u svim fazama, do konačne klasifikacije u evidencijama, kako je 

opisano u tekstu koji slijedi. 

5.1. FAKTURE/OBRAČUNI I DRUGA ULAZNA DOKUMENATACIJA 

 NA OSNOVU KOJE SE VRŠI PLAĆANjE 

(1) Ulazna FKD (fakture/obračuni, situacije, sudska rješenja, vansudska poravnanja, 

zahtjevi za: pomoć, refundacije, donacije, regres, subvencije i slični akti/dokumenti u vezi sa 

finansijskim transakcijama iz okvira budžetske potrošnje i akta koja dovode do promjena u 

strukturi imovine Opštine) obavezno se zaprima putem pisarnice. 

Ukoliko se prijemom “lične pošte” nakon otvaranja pošiljke konstatuje da nije u 

pitanju lična stvar, već službeni zahtjev (za pomoć i sl.), dokument se obavezno vraća u 

pisarnicu na zavođenje u kartoteku. 

Iz pisarnice primljena FKD se putem IDK, istog ili na početku narednog radnog dana 

dostavlja u nadležno odjeljenje/službu na ovjeru. 

(2) Po prijemu faktura, obračuna, situacija u nadležnom (resornom) odjeljenju/službi 

vrši se formalna i suštinska kontrola primljenog dokumenta i njegove pripadnosti tom 

odjeljenju/službi. Odgovorno lice upoređuje podatke iz dokumentacije sa stvarnim izvršenjem 

nabavke, čime se obezbjeđuje kontrola kvantiteta i kvaliteta izvršenih poslova u odnosu na 

ugovor (obim, vrsta, cijena, količina i kvalitet) i ispunjenje tenderskih uslova, što se potvrđuje 

potpisom odgovornog lica na štambilju sa oznakom „Kontrolisao”.  

U nadležnom odjeljenju/službi ova dokumentacija se, po pravilu, zadržava do 3 dana. 

Pomenuti rok uključuje obavezu potpune ovjere dokumentacije koja podrazumijeva, pored 

ovjere od strane rukovodioca resornog odjeljenja/službe, upoznavanje Načelnika opštine (uz 

potpis) i, izuzetno po potrebi, dodatnu provjeru/ovjeru nadzornog organa. 
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(3) Izuzetno, dokumentacija se može zadržati najduže 5 dana u slučaju neusklađenosti 

formalnog karaktera i/ili manje značajnosti (u podacima iz otpremnice, fakture, situacije, 

ugovora i dr.) kada postoji potreba dodatne provjere podataka/činjenica (što se dokazuje 

pisanom prepiskom sa dobavljačem, nadzornim organom i sl.). U okviru tog roka obezbjeđuje 

se novi dokument sa usaglašenim/potvrđenim podacima ili knjižna obavijest kojom se 

prethodni podaci koriguju (stavovima odobrenja ili zaduženja). 

Takođe se izuzetkom smatraju okolnosti u kojima nije moguće obezbijediti potpis 

odgovornih lica zbog njihovog odsustva, što se konstatuje kratkom zabilješkom na poleđini 

dokumenta. 

(4) Ukoliko se po prijemu FKD konstatuju suštinska odstupanja, koja nisu 

prihvatljiva sa stanovišta ispunjenja uslova za plaćanje, dobavljaču se vrši povrat ulaznih 

dokumenata u roku od 5 dana od dana prijema, uz dopis rukovodioca resornog 

odjeljenja/službe u kome se detaljno obrazloži neusklađenost i predlože radnje i postupci za 

prevazilaženje problema. 

(5) Za nabavke materijala, roba ili usluga, po prethodnoj narudžbenici resornog 

odjeljenja/službe (materijal, stručna literatura, časopisi, zbornici, usluge popravke sredstava 

rada i sl.) lice koje preuzima materijal od dobavljača dužno je naručiocu bez odlaganja 

dostaviti primjerak pisanog dokumenta kojim se potvrđuje isporuka i isporučeni materijal uz 

potpis, kako bi mogao izvršiti kontrolu fakture koja stiže naknadno. Predaja otpremnice i 

materijala vrši se pismeno rukovodiocu odjeljenja/ službe ili licu koje on ovlasti. 

 (6) Ukoliko se nabavka odnosi na stalna sredstva AS, rukovodilac odjeljenja/službe 

treba da obezbijedi 1 kopiju računa sa pratećom dokumentacijom radi evidentiranja i u 

pomoćnoj knjizi osnovnih sredstava, koju nakon provedene verifikacione procedure likvidator 

IDK dostavlja Stručnom saradniku za knjigovodstvo javnih dobara, osnovnih sredstava, sitnog 

inventara i alata. 

(7) Za (izvršne) sudske odluke/rješenja i vansudska poravnanja obavezno se 

pribavlja pismeno mišljenje (propisno ovjereno) službenika pravnika koga ovlasti Načelnik 

opštine. Vansudsko poravnanje ima izvršnu snagu samo ako ga potpiše Načelnik opštine ili lice 

koje on ovlasti. Kompletna verifikaciona procedura u odjeljenju/službi se treba provesti u roku 

od 5 dana, odnosno hitno ukoliko postoji mogućnost prekoračenja roka dospjelosti obaveza. 

Nakon sprovedene verifikacione procedure dokument se dostavlja Odjeljenju za finansije-

Odsjek za budžet i finansije. 

(8) Zahtjevi za isplate po osnovu propisa, odluka i Rješenja SO-e i Načelnika 

(regresirane kamate, subvencije, grantovi, jednokratne pomoći i dr.) se procesuiraju, pri čemu 

se, u skladu sa ispunjenim uslovima, odobrava/nalaže isplata budžetskih sredstava u 

određenom iznosu (na obrascu Nalog za plaćanje-Prilog 1 ovog Uputstva). Nalog za plaćanje 

sadrži potrebne podatke u cilju ispravne doznake sredstava i pravilnog evidentiranja potrošnje, 

a najmanje sljedeće: 

○○ podatke o nalogodavcu za plaćanje, oznaku/broj i datum naloga, 

○○ korisnika sredstava i njegove identifikacione podatke (naziv, sjedište i JIB-za 

pravno lice; ime, prezime, adresu i JMBG-za fizička lica), 

○○ sažeto obrazloženje/osnov za odobrenje (podaci o zahtjevu, mišljenje o 

ispunjenju uslova ili poziv na broj ugovora u slučaju plaćanja avansa po 

ugovoru i sl.), 

○○ budžetska stavka (šestocifreni račun), 

○○ iznos za plaćanje, banku i žiro-račun/tekući račun i 

○○ potpis ovlaštenog lica.  

Rok za procesuiranje zahtjeva, uključujući popunjavanje naloga za plaćanje je 5 dana. 
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(9) Po okončanju formalne i suštinske kontrole, u okviru gore navedenih rokova, 

ulazna dokumentacija se IDK iz nadležnog odjeljenja/službe dostavlja u Odjeljenje za 

finansije/Odsjek za budžet i finansije. 

(10) U Odsjeku za budžet i finansije u roku od 3 dana obavlja se likvidatura - 

dodatna provjera računske tačnosti, ispravnosti i kompletnosti dokumentacije i potrebnih 

priloga, uključujući i klasifikaciju računa (šestocifreni konto) na kome se evidentira trošak. Po 

obavljenoj likvidaturi (uz potpise šefa Odsjeka za budžet i finansije i načelnika Odjeljenja za 

finansije na štambilju sa oznakom „Likvidirano”) dokumentacija se IDK dostavlja Stručnom 

saradniku za preuzimanje i knjiženje dokumentacije Administrativne službe/Odsjek za 

računovodstvo i trezor. 

Ukoliko se ulazna FKD odnosi na nabavku stalnih sredstava i sitnog inventara, koji 

se evidentiraju u pomoćnoj računovodstvenoj evidenciji, u istom roku kopija FKD u vezi sa 

tom nabavkom IDK dostavlja se Samostalnom stručnom saradniku za knjigovodstvo osnovnih 

sredstava, javnih dobara i sitnog alata i inventara, prethodno verifikovana kao i originali tih 

dokumenata (a koji se istovremeno dostavljaju Stručnom saradniku za preuzimanje i knjiženje 

dokumentacije Administrativne službe). U pomoćnoj evidenciji podaci treba da se unesu 

najkasnije u roku od 5 dana. 

(11) Nakon prijema, u roku od 3 dana, Stručni saradnik za preuzimanje i knjiženje 

dokumentacije Administrativne službe, dokumenta zavodi u knjigu ulaznih faktura, a zatim 

sačinjava odgovarajuće trezorske obrasce (br. 2, 3 i 4), u skladu sa propisima o trezorskom 

poslovanju, te obezbjeđuje ovjeru od strane Šefa odsijeka za računovodstvo i trezor i Načelnika 

odjeljenja za finansije (na lijevoj strani trezorskih obrazaca). 

(12) Obrasci za trezorsko poslovanje (br. 2) se dostavljaju Stručnom saradniku za 

unos u trezor, putem knjige protokola lokalnog trezora, koji su dužni u roku od (ukupno) 4 

dana da izvrše unos podataka u sistem, što se ovjerava potpisom (na desnoj strani obrazaca, uz 

datum unosa). Nakon unosa 1 ovjeren primjerak obrasca (br. 2) se prosljeđuje Samostalnom 

stručnom saradniku za glavnu knjigu trezora, plaćanje i poravnanje, kontrolu i likvidaciju 

dokumentacije ostalih NPJ, na obradu. 

U izuzetnim slučajevima, kada se podaci ne mogu unijeti u sistem zbog nedostatka 

sredstava na naznačenoj poziciji, sačinjava se zabilješka u 2 primjerka, od kojih se jedan 

primjerak IDK dostavlja Načelniku odjeljenja za finansije, čime se unos podataka u sistem 

odlaže do obezbjeđenja raspoloživih sredstava. 

(13) Nakon unosa podataka u sistem Samostalni stručni saradnik za plaćanja priprema 

naloge za plaćanje, u skladu sa kalendarom/prioritetima plaćanja i pismenim naređenjima 

Načelnika Opštine, koje potpisuju Načelnik opštine i drugo ovlašteno lice.  

(14) Stručni saradinik za obračun plata, naknada i blagajnu gotovinska plaćanja vrši u 

skladu sa propisima o blagajničkom poslovanju i utvrđenom maksimumu. Kod podizanja 

gotovine i blagajničkog maksimuma, blagajna popunjava propisani trezorski obrazac (broj 2) u 

tri primjerka i dostavlja ga kroz IDK Stručnom saradniku za unos trezor, koji ovjerava prijem i 

jedan ovjeren primjerak isti dan vraća saradniku za obračun plata, naknada i blagajnu, na 

obradu i podizanje gotovine po proceduri propisanoj za podizanje gotovine (popuna čeka, 

ovjera od nadležnih i realizacija). Nakon izvršenog plaćanja Stručni saradnik za obračun plata, 

naknada i blagajnu sačinjava propisapi trezorski obrazac i uz svaki blagajniči nzvještaj koji 

dostavlja na knjiženje u roku od dva dana. Procedura unosa u glavnu knjigu trezora traje 

najduže dva dana. 

 

5.2. NARUDžBENICE, UGOVORI I ANEKSI 

UGOVORA PO OSNOVU NABAVKE ROBA I USLUGA 
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(1) Nabavke se vrše u skladu sa zakonom i internim pravilima/procedurama za 

javne nabavke, na osnovu dinamičkih planova, pokretanjem naloga od strane ovlaštenog lica 

resornog odjeljenja/službe.  

Ukoliko se procedura nabavke okonča zaključenjem okvirnog sporazuma, 

sukcesivne nabavke se realizuju u skladu sa potrebama i dinamičkim planovima, pri čemu se sa 

izabranim dobavljačem zaključuju pojedinačni ugovori (samo u rijetkim slučajevima nabavka 

se realizuje putem narudžbenice). 

Za nabavke koje se realizuju putem direktnog sporazuma (vrijednosti do 6.000 KM, 

bez PDV) nalog za nabavku priprema nadležno odjeljenje i IDK dostavlja Službi za javne 

nabavke, zajedno sa predračunom ili ponudom izabranog dobavljača, a ishod okončanja 

postupka je nabavka koju prati odgovarajuća ulazna FKD (čiji je tok opisan u tački 5.1. ovog 

Uputstva). 

(2) Neposredna nabavka se realizuje izdavanjem trebovanja od strane rukovodioca 

resornog Odjeljenja/službe ili lica koga on ovlasti. Na osnovu iskazanih potreba, u skladu  

naprijed navedenim pravilima, referent koji vodi poslove ekonomata, a najkasnije u roku 3 

dana od prijema dokumenta u kome su izražene potrebe za nabavkama popunjava odgovarajući 

obrazac za trezorsko poslovanje (br. 1), obezbjeđuje ovjeru/potpise ovlašćenih lica (na lijevoj 

strani obrasca), a zatim putem knjige protokola trezora predaje obrazac Stručnom saradniku za 

unos u trezor , koji najkasnije u roku od 3 dana unosi podatke u sistem i izlistava narudžbenicu 

u 4 primjerka od kojih 3 primjerka, potpisana i ovjerena od strane načelnika Odjeljenja za 

finansije, odmah dostavlja referentu koji vodi poslove ekonomata. 

(3) Ovaj službenik istog dana distribuira dobavljaču i Službi za javne nabavke po 

jedan primjerak narudžbenice (1 primjerak zadržava za vlastitu arhivu). Na osnovu toga 

dobavljač dostavlja poručeno, uz odgovarajući dokument koji potpisuje lice koje porudžbinu 

prima, a kasnije se ispostavlja faktura ili drugi obračunski dokument. Alternativno, odmah pri 

isporuci dostavlja se i obračunski dokument koji služi kao osnov za plaćanje. Prijem i dalji tok 

ulazne FKD po okončanju nabavke na osnovu narudžbenica opisan je u tački 5.1. ovog 

Uputstva. 

(4) Nabavljeni materijal raspoređuje se naručiocima isti dan kada je preuzet i 

ekonomat nema magacinsko držanje zaliha. 

(5) Ugovore i anekse po provedenoj zakonskoj proceduri javnih nabavki, u saradnji 

sa resornim odjeljenjem/službom priprema Služba za javne nabavke, investicije i nadzor. 

Rukovodilac Službe za javne nabavke, investicije i nadzor potpisuje ugovore i anekse čime 

potvrđuje da je predmetna javana nabavka izvršena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama 

, budžetom opštine, Programima kapitalnih ulaganja i Planom javnih nabavki i takav ugovor ili 

aneks dostavlja Načelniku opštine na potpis 

 

(6) Referent u Službi za javne nabavke obavezan je da potpisane ugovore, 

uključujući i sve izmjene ugovora (anekse) odmah proslijedi u pisarnicu, u cilju zavođenja u 

kartoteku. Nakon toga ugovor/aneks ugovora se zavodi u jedinstveni registar ugovora i odlaže 

u skladu sa internim pravilima, a po jedan primjerak ugovora Služba za javne nabavke IDK 

dostavlja Odjeljenju za finansije, gdje se prati realizacija ugovora i svih izmjena ugovora 

(aneksa), jedan resornom odjeljenju a jedan zadržava u svojim evidencijama. 

(7) Ugovori u kojima je predviđeno plaćanje avansa imaju isti tok kao i ugovori 

«bez avansa», s tim što je Služba za javne nabavke u obavezi da za ugovor sa predviđenim 

avansom popune nalog za plaćanje (Prilog 1 ovog Uputstva) i proslijede u Odsjek za budžet i 

finansije na ovjeru/likvidaciju prije plaćanja, i dalje na popunjavanje obrasca za trezorsko 

poslovanje, kontrolu i unos podataka u sistem lokalnog trezora, po postupku koji je identičan 

za tok dokumentacije opisan u tački 5.1. ovog Uputstva (kao za situacije i fakture). Nalozi za 
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plaćanje moraju biti numerisani, uredno popunjeni sa svim podacima, sa obaveznom naznakom 

broja ugovora na koji se plaćanje odnosi (broj pod kojim je ugovor zaveden u pisarnici opštine, 

a ne broj druge ugovorne strane). 

 

5.3. ODLUKE, ZAKLjUČCI I DRUGI AKTI 

 

Odluke Skupštine opštine 

(1) Po prijemu odluke Skupštine opštine u nadležnom odjeljenju/službi u roku od 2 

dana pripremi se nalog za plaćanje, numerisan i potpisan od strane rukovodioca 

odjeljenja/službe (Prilog 1 ovog Uputstva), koji se uz kopiju Odluke, putem IDK, dostavlja u 

Odjeljenje za finansije /Odsjek za budžet i finansije na likvidaturu, gdje se uz dodatnu provjeru 

potpunosti podataka potrebnih za isplatu, vrši klasifikacija budžetske stavke. 

 (2) Ukoliko je određen odloženi rok za realizaciju odluke (uslovljen drugim 

radnjama/ okolnostima) potrebno je da odgovorno lice u resornom odjeljenju/službi prati 

ispunjenje uslova i rok plaćanja i blagovremeno, najkasnije 8 dana prije obaveze plaćanja nalog 

za plaćanje dostavi u Odjeljenje za finansije/Odsjek za budžet i finansije na likvidaturu na dalje 

procesuiranje. 

(3) Takođe, ako se realizacija odluke ne vrši jednokratno, već u više rata, obaveza 

nadležnog odjeljenja/službe je da prati rokove isplata. Prije svake pojedinačne isplate dijela 

iznosa (rate) koja dospijeva na određeni datum resorno odjeljenje/služba postupa na način koji 

je opisan u prethodnom stavu (blagovremena dostava naloga, najkasnije 8 dana prije obaveze 

plaćanja, sa kopijom odluke ili pozivom na broj odluke). 

 

Zaključci, rješenja i drugi akti SO-e i Načelnika 

(4) Zaključci Predsjednika Skupštine i Načelnika opštine  moraju biti numerisani, a 

obavezno treba da sadrže sljedeće podatke: 

− korisnike sredstava (naziv pravnog lica i sjedište/ime i prezime fizičkog lica sa 

adresom), 

− poreski broj (za pravna lica - JIB/za fizička lica- JMBG), 

− iznos isplate po poziciji i svakom korisniku (ako je u pitanju isplata sa više pozicija ili 

za više korisnika onda se moraju navesti pojedinačni iznosi po pozicijama odnosno 

korisnicima), 

− način plaćanja (naziv banke i broj žiro-računa za pravna lica odnosno tekućeg računa za 

fizička lica), 

− podatak o statusu korisnika - naznaka da li je lice zaposleno kod nekog subjekta (u 

svrhu određivanja obaveza u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana). 

(5) Zaključak, Rješenje ili drugi akt Načelnika opštine donosi se na osnovu zahtjeva 

za dodjelu jednokratne novčane pomoći (u skladu sa određenim pravilima/kriterijumima), koji 

na pisarnici podnose pravna ili fizička lica (na odgovarajućem obrascu). Ukoliko Načelnik 

opštine ili lice koje on ovlasti procijeni da zahtjev nije osnovan ili se ne može pozitivno riješiti 

zbog nedostatka sredstava/ drugih razloga, podnosiocu zahtjeva se odgovori u pisanoj formi, uz 

odgovarajuće obrazloženje, u roku od 5 dana od prijema zahtjeva. 

Po pravilu, zahtjev se IDK dostavlja u nadležno odjeljenje (ili predsjedniku odnosno 

sekretaru nadležne komisije) gdje se u naredna 2 dana priprema mišljenje. Uvažavajući 

mišljenje nadležnog odjeljenja (komisije) Načelnik opštine konačno rješava o  ishodu zahtjeva. 

Ukoliko se zahtjev pozitivno riješi izdaje se rješenje za isplatu budžetskih sredstava, koji se 

istog dana IDK dostavlja u resorno odjeljenje i Odsjek za budžet i finansije na lividaturu (na 

provjeru potpunosti podataka potrebnih za isplatu i određivanje budžetske stavke). Ako je osim 
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Načelnika opštine  potrebna ovjera i načelnika resornog odjeljenja, tada se resornom odjeljenju 

rješenje dostavlja u 2 originalna primjerka, od kojih se IDK 1 primjerak dostavlja likvidatoru. 

(6) Ako je rješenjem određena dodjela sredstava pomoći (npr. mjesnim zajednicama) 

za izmirenje obaveza prema dobavljačima resorno odjeljenje/služba treba prethodno da izvrši 

suštinsku kontrolu obavljenog posla i provjeri obračunsku dokumentaciju, po postupku koji je 

opisan u tački 5.1 .ovog Uputstva. 

 

(7) Ukoliko je iz određenih razloga odložen rok za realizaciju rješenja SO-e/ 

Načelnika opštine (uslovljen drugim radnjama/ okolnostima) potrebno je da odgovorno lice u 

resornom odjeljenju/službi prati ispunjenje uslova i rok plaćanja i blagovremeno, najkasnije 8 

dana prije obaveze plaćanja nalog za plaćanje dostavi u Odjeljenje za finansije/Odsjek za 

budžet na likvidaturu i dalje procesuiranje. 

 

(8) Ako se realizacija rješenja ne vrši jednokratno, već u više rata, obaveza nadležnog 

odjeljenja/službe je da prati rokove isplata. Prije svake pojedinačne isplate dijela ukupnog 

iznosa (rate) koja dospijeva na određeni datum resorno odjeljenje/ služba postupa na način koji 

je opisan u prethodnom stavu (dostava naloga za plaćanje najkasnije 8 dana prije dospjeća 

obaveze, sa kopijom rješenja ili pozivom na broj rješenja). 

 

(9) U Odsjeku za budžet i finansije se istog dana po prijemu naprijed navedenih 

dokumenata provjerava potpunost podataka koji su neophodni za isplatu i određuje budžetska 

stavka (šestocifreni račun). Postupak likvidature se verifikuje štambiljom sa oznakom 

„Likvidirano”, na kome se pored datuma i potpisa šefa Odsjeka za budžet i finansije, nakon 

upoznavanja i obavljene nadzorne kontrole, potpisuje i načelnik Odjeljenja za finansije. 

 

(10) Tako pripremljena dokumentacija se IDK dostavlja iz Odsjeka za budžet i 

finansije u Odsjek za računovodstvo i trezor – Stručnom saradniku za preuzimanje i knjiženje 

dokumentacije Administrativne službe, gdje se u roku od 2 dana podaci evidentiraju u knjigu 

ulaznih faktura, popunjavaju odgovarajući trezorski obrasci (3 primjerka) i obezbjeđuje 

potpisivanje obrazaca od strane ovlaštenih lica (na lijevoj strani trezorskih obrazaca). 

 

(11) Obrazac za trezorsko poslovanje se zatim dostavlja Stručnom saradniku za unos 

u trezor, putem knjige protokola lokalnog trezora, i u roku od 3 dana vrši unos podataka u 

sistem. 

(12) Ukoliko se plaćanje vrši bezgotovinski, nakon unosa u sistem pripremaju se 

nalozi za plaćanje, u skladu sa prioritetima plaćanja, koje potpisuju Načelnik opštine i drugo 

ovlašteno lice.  

(13) Ukoliko se plaćanje po naprijed navedenim Odlukama, Zaključcima i Rješenjima 

vrši gotovinski (iznosi maksimalno do 3.000 KM) tada se po obavljenoj likvidaturi u Odsjeku 

za budžet i finansije dokumentacija dostavlja IDK Stručnom saradniku za obračun plata, 

naknada i blagajnu. Ako blagajna raspolaže sa dovoljno gotovine isplata sredstava po ovim 

rješenjima, zaključcima i odobrenjima/nalozima za plaćanje vrši se bez odlaganja, najkasnije 

narednog radnog dana u skladu sa pravilima blagajničkog poslovanja. 

(14) Ukoliko u blagajni trenutno nema gotovinskih sredstava, Stručni saradnik za 

obračun plata, naknada i blagajnu sačinjava specifikaciju potrebnog novca odnosno 

obezbjeđuje dopunu do visine blagajničkog maksimuma, tako što popunjava odgovarajući 

trezorski obrazac (br. 2) u skladu sa propisanim pravilima i obezbjeđuje potpise ovlaštenih lica 
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(načelnika Odjeljenja za finansije i šefa Odsjeka za računovodstvo i trezor - na lijevoj strani 

trezorskog obrasca). 

(15) Trezorski obrazac (br. 2, u 3 primjerka) se dostavlja Stručnom saradniku za unos 

u trezor, koji ovjerava prijem (upisuje datum prijema i broj protokola trezora) i 1 ovjeren 

primjerak vraća Stručnom saradniku za obračun plata, naknada i blagajnu. 

(16) Stručni saradnik za unos u trezor bez odlaganja unosi podatke u sistem trezora 

nakon čega se 1 primjerak (ovjeren, sa datumom unosa) dostavlja Samostalnom stručnom 

saradniku za glavnu knjigu trezora, plaćanje i poravnanje, kontrolu i likvidaciju dokumentacije 

ostalih NPJ na obradu. 

(17) Nakon unosa podataka u sistem trezora obrazac se dostavlja Stručnom saradniku 

za obračun plata, naknada i blagajnu koji popunjava ček, obezbjeđuje potpise ovlaštenih lica i 

istog dana vrši realizaciju čeka u banci (podizanje gotovine, u skladu sa ovlaštenjem). 

(18) Rok za provođenje procedure u jedinici trezora, kojom se obezbjeđuje 

mogućnost podizanja gotovine za plaćanje je 2 dana. Gotovinske isplate se vrše bez odlaganja, 

najkasnije narednog dana po podizanju gotovine (uvažavajući dnevni limit u držanju gotovine) 

i pravdaju se popunjavanjem odgovarajućeg trezorskog obrasca (br. 3), uz svaki blagajnički 

izvještaj. 

(19) Obrazac za trezorsko poslovanje (br. 3) se dostavlja Stručnom saradniku za 

preuzimanje i knjiženje dokumentacije AS, putem knjige protokola trezora, a unos podataka u 

sistem vrši se najkasnije u roku od 2 dana od dana njegovog prijema. 

 

5.4. OBRAČUNI I ISPLATE PLATA I DRUGIH LIČNIH PRIMANjA ZAPOSLENIH I 

ANGAŽOVANIH FIZIČKIH LICA 

 

Plate i druga redovna lična primanja zaposlepih 

(1) Dokumentaciju u vezi sa isplatom plate, toplog obroka, putnih troškova i drugih 

naknada zaposlenih radnika i naknada za odbornički dodatak, priprema Samostalni stručni 

saradnik za personalne i administrativne poslove, u saradnji i uz ovjeru rukovodilaca 

odjeljenja/službi i dostavljaju IDK u Odjeljenje za finansije/Stručnom saradniku za obračun 

plata, naknada i blagajnu, najkasnije zadnjeg dana u mjesecu za mjesec za koji se vrše 

pomenute isplate. Dokumentacija mora biti uredna, sastavljena na osnovu propisno vođenih 

evidencija o prisutnosti na poslu. 

(2) Stručni saradnik za obračun plata, naknada i blagajnu prije obračuna plate vrši 

upoređivanje podataka o zaposlenim radnicima sa kadrovskom evidencijom (iz Referata za 

personalne poslove). Nakon toga vrši se obrada dokumentacije i utvrđuju pojedinačni iznosi za 

isplatu za svaki oblik primanja, popunjava trezorski obrazac br. 5 u tri primjerka, koji potpisuju 

šef odsijeka za računovodstvo i trezor načelnik Odjeljenja za finansije (na lijevoj strani 

obrasca). 

(3) Nakon ovjere obrazac za trezorsko poslovanje (br. 5) se dostavlja Samostalnom 

stručnom saradniku za unos u trezor najkasnije do 5. u tekućem mjesecu za obračunatu platu, 

topli obrok i putne troškove za prethodni mjesec, što se evidentira putem knjige protokola 

lokalnog trezora. Samostalni stručni saradnik za unos u trezor bez odlaganja, a najkasnije u 

roku od 2 dana unosi podatke u lokalni trezor. Osim stručnog saradnika unos u trezor za 

jedinicu trezora ovjerava (na desnoj stranio brasca) šef Odsjeka za računovodstvo i trezor i 

načelnik Odjeljenja za finansije, nakon čega se 1 primjerak dostavlja Samostalnom stručnom 

saradniku za glavnu knjigu trezora, plaćanje i poravnanje, kontrolu i likvidaciju dokumentacije 

ostalih NPJ, na obradu (plaćanje u serijama ili pojedinačno plaćanje). 
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(4) Prenos ličnih primanja na tekuće račune u bankama vrši se najkasnije do 15. u 

tekućem mjesecu za obračunatu platu, topli obrok, putne troškove i druge naknade za prethodni 

mjesec. U istom roku zaposlenima se dostavljaju pojedinačni obračuni plata u zatvorenoj 

koverti, uz lični potpis. Naloge za plaćanje potpisuju Načelnik opštine i drugi ovlašteni 

potpisnik.  

Ostale isplate fizičkim licima 

(5) Isplate po osnovu ugovora o privremenom i povremenom poslu/djelu, rješenju o 

formiranju komisije i odobrenom zahtjevu za isplatu po drugom osnovu zaposlenom i spoljnem 

saradniku dostavljaju se IDK iz nadležnog odjeljenja Stručnom saradniku za obračun plata, 

naknada i blagajnu. Nadležna odjeljenja dužna su da za ove vrste isplata istog, a najkasnije 

narednog radnog dana po prijemu ugovora, rješenja i dr. sastave nalog za plaćanje (na 

posebnom obrascu-Prilog 1 ovog Uputstva). Na osnovu ovog naloga Samostalni stručni 

saradnik za obračun plata, naknada i blagajnu u roku od 2 dana vrši obračun pripadajućih 

poreza i doprinosa i priprema dokumentaciju, na odgovarajućem obrascu 

(obračun/rekapitulacija), koji ovjerava šef Odsjeka za računovodstvo i trezor. 

(6) Na taj način pripremljena i ovjerena dokumenta (nalog za plaćanje sa obračunom 

obaveza) dostavljaju se IDK u Odsjek za budžet i finansije, gdje se vrši likvidatura, najkasnije 

u roku od 2 dana, tako što se provjerava kompletnost podataka/dokumentacije i određuje 

budžetska stavka (šestocifreni račun). Postupak likvidature se verifikuju štambiljom sa 

oznakom „Likvidirano”, na kome se pored datuma i potpisa šefa Odsjeka za budžet i finansije, 

nakon obavljene nadzorne kontrole, potpisuje i načelnik Odjeljenja za finansije. 

 

(7) Dokumentaciju, nakon likvidacije, šef Odsjeka za budžet i finansije vraća 

Stručnom saradniku za obračun plata, naknada i blagajnu, koji istog dana popunjava trezorski 

obrazac br. 5 i obezbjeđuje potpisivanje obrazaca od strane ovlaštenih lica  (na lijevoj strani 

trezorskih obrazaca). 

 

(8) Obrazac za trezorsko poslovanje (br. 5) se dostavlja Stručnom saradniku za unos u 

trezor, putem knjige protokola trezora, a unos podataka u sistem vrši se istog, a najkasnije 

narednog radnog dana od dana prijema. Zatim se 1 primjerak obrasca dostavlja Samostalnom 

stručnom saradniku za glavnu knjigu trezora, plaćanje i poravnanje, kontrolu i likvidaciju 

dokumentacije ostalih NPJ u trezorskom sistemu koji vrši unos podataka u sistem odnosno 

prenos ličnih primanja na tekuće račune u bankama. Naloge za plaćanje potpisuju Načelnik 

opštine i drugi ovlašteni potpisnik.  

 

 

 

5.5. PUTNI NALOZI 

(1) Izdavanje putnih naloga u zemlji i inostranstvu i isplata pripadajućih troškova za 

službena putovanja vrši se u skladu sa odgovarajućom Uredbom Vlade RS i internim aktima 

opštine.  

Putne naloge uz usmenu saglasnost Načelnika opštine potpisuju (odobravaju 

putovanja) načelnici odjeljenja ili rukovodioci službi. Načelnicima odjeljenja/samostalnih 

službi i odsjeka putne naloge izdaje Načelnik opštine ili lice koje on ovlasti. Na putnom nalogu 

se obavezno naznači odobreni iznos akontacije koji se može isplatiti ukoliko ima raspoložive 

gotovine u blagajni ili odobravanje upotrebe sopstvenog auta u službene svrhe.  

(2) Po povratku sa službenog puta, u roku od 2 dana zaposleni radnik podnosi potpisan 

izvještaj o obavljenom putovanju načelniku odjeljenja/rukovodiocu službe, koji je odobrio 
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putovanje. Nalog mora biti uredno popunjen i potpisan od strane podnosioca i 

rukovodioca/nalogodavca. 

(3) Svaki račun u vezi sa službenim putovanjem na osnovu koga se pravdaju troškovi i 

koji se nalaze u prilogu izvještaja moraju biti ovjereni od strane načelnika odjeljenja ili 

rukovodioca službe i upisani u obrazac putnog naloga. 

(4) Ukoliko se službeno putovanje obavlja uz korištenje sopstvenog vozila, načelnik 

odjeljenja ili rukovodilac službe prilikom izdavanja putnog naloga istovremeno stavlja naznaku 

na putnom nalogu da odobrava korištenje sopstvenog vozila. Naknada za korištenje sopstvenog 

vozila obračunava se u visini dozvoljenoj kolektiv-nim ugovorom. Obračunata naknada za 

korišćenje sopstvenog vozila isključuje pravo priznavanja troškova goriva. 

(5) Ako se obračunava pripadajuća dnevnica za službeni put, neće se priznavati 

troškovi po osnovu računa za hranu/piće priloženi iz putni nalog. Izuzetno, lica koja imaju 

pravo na reprezentaciju ostvaruju pravo na naknadu po osnovu priloženog računa za hranu/piće 

ukoliko su ispunjeni uslovi za priznavanje troška reprezentacije. U protivnom (ako trošak nema 

karakter reprezentacije) isplata će se tretirati kao lično primanje, za koje postoji obaveza 

obračuna poreza na dohodak građana. Dnevnice za službeno putovanje isključuju pravo na 

topli obrok za dane provedene na službenom putu za koje su ostvarene dnevnice. 

(6) Ovjereni putni nalog od strane podnosioca i rukovodioca odjeljenja/službe 

dostavlja se IDK Stručnom saradniku za obračun plata, naknada i blagajnu. U roku od 2 dana, 

na osnovu obračunatih sati provedenih na putu u zemlji/inostranstvu vrši se obračun dnevnice/a 

i ostalih priznatih troškova (dokumentovanih računima, priznanicama, uplatnicama i sl.), a 

iznos za isplatu umanjuje za primljenu akontaciju. Pri tome se prethodno provjerava da li su 

opravdani troškovi ranijeg putovanja. Pravilnost obračuna naknada po putnom nalogu, u okviru 

pomenutog roka, ovjerava šef Odsjeka za računovodstvo i trezor. 

(7) Stručni saradnik za obračun plata, naknada i blagajnu IDK dostavlja putni nalog sa 

prilozima u Odsjek za budžet i finansije, gdje se istog, a najkasnije u toku narednog radnog 

dana izvrši dodatna provjera ispravnosti/kompletnosti dokumenatacije i upisuje (šestocifrena) 

oznaka pozicije sa koje će se izvršiti plaćanje, što se verifikuje potpisima šefa Odsjeka za 

budžet i finansije i načelnika Odjeljenja za finansije (štambilj “Likvidirano “). 

(8) Tako ovjeren putni nalog dostavlja se IDK na isplatu Stručnom saradniku za 

obračun plata, naknada i blagajnu, koji vrši isplatu obračunatih naknada po putnom nalogu bez 

odlaganja, najkasnije narednog radnog dana u skladu sa pravilima blagajničkog poslovanja. 

 

 

 

 

 

 

5.6. DOKUMENTACIJA U VEZI SA NAPLATOM VLASTITIH PRIHODA 

 

(1) Odjeljenja/službe koji iz okvira svoje nadležnosti, izdaju korisnicima usluga 

rješenja i druge obračune za naplatu lokalnih prihoda, dužni su da, istog ili prvog narednog 

dana od dana uručenja dokumenta, koji je osnov za obračun prihoda, 1 primjerak rješenja ili 

obračuna IDK dostave Samostalnom stručnom saradniku za praćenje lokalnih opštinskih 

prihoda (Odjeljenje za finansije/Odsjek za budžet i finansije), radi evidentiranja potraživanja u 

pomoćnim računovodstvenim evidencijama i praćenja, u cilju bolje naplate prihoda. 

 

(2) Nadležna odjeljenja/službe u obavezi su da kopiju uplatnice koju im dostavi 

stranka obavezno proslijede Samostalnom stručnom saradniku za praćenje lokalnih opštinskih 

prihoda. 
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(3) Samostalni stručni saradnik je dužan da mjesečno usaglašava pomoćne evidencije 

sa podacima iz glavne knjige trezora i najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec, 

podnosi u pisanoj formi izvještaj načelniku Odjeljenja za finansije. 

 

 

5.7. OBRASCI OSTALIH BUDžETSKIH 

KORISNIKA U VEZI SA TREZORSKIM POSLOVANjEM 

 

(1) Obrasci za trezorsko poslovanje (br. 1-5) ostalih budžetskih korisnika opštine Ugljevik, koji 

se unose u lokalni trezor, predaju se putem knjige protokola lokalnog trezora u 3 primjerka 

svakog radnog dana od 12-14 sati, Samostalnom stručnom saradniku za glavnu knjigu trezora, 

plaćanje i poravnanje, kontrolu i likvidaciju dokumentacije ostalih NPJ. 

(2) Obrasci za trezorsko poslovanje moraju biti ispravno, potpuno i uredno popunjeni 

u skladu sa propisanim pravilima i ovjereni od strane odgovornih lica budžetskih korisnika.  

Prilikom prijema Samostalnom stručnom saradniku za glavnu knjigu trezora, plaćanje 

i poravnanje, kontrolu i likvidaciju dokumentacije ostalih NPJ je dužan, u skladu sa 

raspoloživim vremenom, da izvrše preliminarnu formalnu i suštinsku kontrolu obrazaca. 

Obrasci koji nisu popunjeni u skladu sa propisanim Uputstvom, uz usmeno obrazloženje 

nedostataka, odmah se vraćaju donosiocu. 

Na insistiranje donosioca može se primiti i neispravno/nepotpuno popunjen obrazac, 

koji će se uz pismeno obrazloženje i odgovarajući dokaz o dostavi (IDK, dostavnica) vratiti 

donosiocu odmah, najkasnije u roku od 2 dana. 

(3) Primljeni obrasci za trezorsko poslovanje, koji su ispravno popunjeni i uredno 

ovjereni od strane odgovornog lica budžetskog korisnika unose se u odgovarajuću operativnu 

jedinicu trezora najkasnije u roku od 3 dana od datuma prijema. 

(4) Samostalni stručni saradnik za glavnu knjigu trezora, plaćanje i poravnanje, 

kontrolu i likvidaciju dokumentacije ostalih NPJ u skladu sa svojim ovlaštenjima je dužan da 

periodično, u skladu sa pravilima/procedurama o trezorskom poslovanju, a najmanje 1 

mjesečno izlistaju i dostave odgovarajuće izvještaje iz sistema lokalnog trezora u cilju 

usaglašavanja evidencija budžetskog korisnika sa podacima iz glavne knjige trezora. 

(5) Zahtjev za podizanje gotovog novca u cilju izvršenja gotovinskih transakcija 

ostalih budžetskih korisnika blagovremeno, najkasnije 3 dana prije očekivanog preuzimanja 

novca, podnosi se u 2 primjerka, od kojih se nakon unosa datuma prijema i potpisa, 1 vraća 

donosiocu. Pored osnovnih elemenata o budžetskom korisniku zahtjev treba da sadrži: iznos 

gotovine, obrazloženje (dopuna blagajničkog maksimuma i sl.) i pravdanje prethodno 

podignute gotovine (sa priloženim obrascom br. 3), te poželjnu apoensku strukturu i krajnji rok 

za izdavanje gotovine. 

Prilikom podizanja gotovine obavezna je provjera identiteta i posjedovanja ovjerenog 

ovlaštenja za lice kome se predaje novac za budžetskog korisnika. 

 

5.8. OSTALA PITANjA 

Redoslijed plaćanja/lista prioriteta utvrđen je posebnim dokumentom. Diskreciono 

pravo je Načelnika opštine da na prijedlog načelnika Odjeljenja za finansije u opravdanim 

slučajevima, izuzetno, odredi drugačiji prioritet plaćanja. 

U slučaju nedostatka sredstava za redovno izmirenje obaveza, a koje su dospjele po 

kalendaru plaćanja, u okviru istih kategorija, prioritet za plaćanje imaju obaveze čije 

neplaćanje u roku povlači mogućnost plaćanja zateznih kamata. 
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Plaćanje unutar kategorije dobavljača vrši se u skladu sa kalendarom isplata, na 

osnovu redoslijeda unosa u sistem lokalnog trezora, na jedan od računa (prema dogovoru sa 

dobavljačem), koji su otvoreni u bankama. 

Isplate dobavljačima i drugim korisnicima budžetskih sredstava vrše se sa 

jedinstvenog računa trezora opštine nalozima za prenos na račun korisnika u skladu sa 

odgovarajućim propisima platnog prometa. 

Izuzetno, obaveze se mogu izmirivati i na drugi dozvoljeni način prema propisima o 

obligacionim odnosima, na osnovu ugovora, koje ovjerava Načelnik opštine ili lice koje on 

ovlasti, samo ako su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi, kojima se reguliše finansijsko 

poslovanje i platni promet. 

 

6. PRILOZI 

 

6.1. Nalog za plaćanje (Prilog 1) 

 

7. PRIMJENA I OBJAVLjIVANjE 

 

Ovo Uputstvo se primjenjuje od 25.09. 2013. godine, a objaviće se u „Službenom biltenu 

opštine Ugljevik”. 

Početkom primjene ovog Uputstva prestaje da važi Uputstvo o kretanju finansijsko- 

knjigovodstvene dokumentacije u Administrativnoj službi opštine Ugljevik u uslovima 

trezorskog poslovanja, broj 02-12-1/09 od 20.01.2009. godine i broj 02-052-3/10 od 

02.02.2010.godine. 

 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA                                                                   NAČELNIK OPŠTINE 

OPŠTINA UGLjEVIK            Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r. 

Broj:02-40-119                                                                                                   

Datum,25.9.2013. godine                                                                                                          
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P r i l o g  1. 

OPŠTINA UGLjEVIK 

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA 

Nadležno odjeljenje/služba 

Broj __________ 

Datum _________ 

 

N A L O G  Z A  P L A Ć A Nj E 

 

 

 

1. Korisni(k)-ci: Naziv subjekta/ Ime i prezime 

Sjedište/Adresa 

Broj telefona 

JIB/JMBG 

 

 

2. Osnov za plaćanje/obrazloženje:  
(sažeto obrazloženje/osnov za odobrenje plaćanja, podaci o zahtjevu, mišljenje o ispunjenju 

uslova ili poziv na broj ugovora u slučaju plaćanja avansa po ugovoru i sl.) 

 

 

3. Budžetska stavka:  
(sa koje se vrši plaćanje, odnosno šestocifreni račun na kome se evidentira trošak) 

 

 

4. Iznos za plaćanje: 

 (u slučaju plaćanja u više rata naznačiti ukupan iznos, dio koji je plaćen ranije i dio koji se 

trenutni plaća) 

 

 

5. Način plaćanja:  

(na blagajni AS ili na žiro račun odnosno tekući račun, kod određene banke) 

 

                                                                                                            Odgovorno lice : 

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

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

opštine Ugljevik“, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09 i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik je dana 

05.11.2013. godine donio: 

  

                                               U P U T S T V O 

za održavanje javnih rasprava o budžetu opštine Ugljevik 

 

I  - OPŠTE  ODREDBE 

Član 1. 

 

 Ovim Uputstvom se definišu ciljevi, aktivnosti i postupci javnih rasprava, u kojima 

građani, predstavnici organizacija, institucija i drugi zainteresovani  učesnici participiraju u 

budžetskom procesu Opštine (u daljem tekstu: "učesnici javnih rasprava"). 

 

Član 2. 

 Odjeljenje za finansije, kao nosilac aktivnosti u provođenju javnih rasprava je obavezno 

da u periodu od 01. do 15. novembra svake godine, održi javne rasprave, kao dio budžetskog 

procesa, u cilju prepoznavanja zajedničkih interesa većine građana i interesa različitih 

specifičnih grupa u kreiranju konačnog budžetskog dokumenta.  

Cilj održavanja javnih rasprava je da se obezbijedi veće učešće građana i javnosti u 

procesu budžetiranja, na način da se kroz Nacrt budžeta, obezbijedi bolje  upoznavanje sa 

ciljevima, politikama i planovima razvoja Opštine u svakoj  fiskalnoj godini i pruži prilika 

učesnicima javnih rasprava da daju svoja mišljenja, prijedloge i inicijative, kroz dvosmjernu 

komunikaciju sa nadležnim organima Opštine. 

 Organizovanjem javnih rasprava postiže se veći stepen transparentnosti budžetskog 

procesa i obezbjeđuju pretpostavke za realizaciju koncepta participativnog budžetiranja, u 

skladu sa Zakonom o lokalnoj samupravi, Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi, Statutu 

Opštine i drugim relevantnim dokumentima.  

 

II  - PLANIRANjE I PROVOĐENjE JAVNIH RASPRAVA  

 

Član 3. 

Javne rasprave o budžetu Opštine se organizuju u tri faze: (1) planiranje, (2) provođenje 

i (3) naknadne aktivnosti.  

Za planiranje i uspješno provođenje javnih rasprava odgovorno je Odjeljenje za 

finansije. 

(1) Planiranje  javnih rasprava  

Član 4. 

Faza planiranja obuhvata: (a) pripremne aktivnosti, (b) formiranje Radne grupe za 

provođenje javnih rasprava i (v) izradu Plana javnih rasprava. 
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Član 5. 

U okviru pripremnih aktivnosti, nakon javnog objavljivanja Nacrta budžeta Opštine, na 

koji izjašnjenje daje Skupština opštine, javnost se putem interneta, oglasa, plakata i slično, 

javno poziva da prisustvuje javnim raspravama uz obavještavanje o mjestu i vremenu njihovog 

održavanja, po ciljnim grupama, u skladu sa Planom.   

Prilikom formiranja ciljnih grupa preferira se interesni i/ili teritorijalni princip, koji je 

osnov za mjesto i vrijeme održavanja javnih rasprava (objekti Opštine, mjesnih zajednica, 

čitaonica, škola  i sl).  

Član 6. 

 Na prijedlog  Odjeljenja za finansije Načelnik opštine rješenjem formira Radnu grupu 

za provođenje javnih rasprava (u daljem tekstu: Radna grupa). Radna grupa  ima najmanje 3 

člana. Koordinator Radne grupe je načelnik Odjeljenja za finansije, a obavezni članovi su šef 

Odsjeka za budžet i finansije i Samostalni stručni saradnik  za informisanje i odnose sa 

javnošću.  

Zadatak Radne grupe je da sačini Plan javnih rasprava i pripremi prezentaciju Nacrta 

budžeta u kraćoj formi. Po završetku aktivnosti Radna grupa podnosi izvještaj o održanim 

javnim raspravama i priprema odgovore na postavljena pitanja tokom javne rasrpave. 

Jedan od članova Radne grupe (osim načelnika Odjeljenja) se imenuje za moderatora, 

koji posjeduje vještine vođenja javnih rasprava i održavanja pažnje na tematskim pitanjima. 

 

Član 7. 

 Plan javnih rasprava, koji potpisuje Načelnik opštine, treba da bude realno postavljen, 

prilagođen ciljnim grupama, sa jasno definisanim zadacima odgovornih lica za svaku 

pojedinačnu aktivnost. Plan treba da sadrži sve osnovne informacije potrebne za organizaciju i 

koordiniranje aktivnosti javnih rasprava (ciljna grupa, aktivnosti, odgovornosti, mjesto i 

vrijeme održavanja). 

(2) Provođenje javnih rasprava 

Član 8. 

 Javne rasprave se održavaju u skladu sa terminima koji su predviđeni Planom, o čemu 

se javnost informiše najmanje 10 dana prije njihovog početka. Cilj informativne kampanje je 

da se učesnici javnih rasprava blagovremeno informišu o svim važnim aspektima javne 

rasprave, sa pozivom na učešće. 

 Informisanje se vrši putem lokalnih medija, oglasa, plakata, pozivnica i drugih javnih 

obavještenja, kontaktiranjem predstavnika mjesne zajednice i slično.  

Posebno je važno učesnike javnih rasprava animirati da aktivno učestvuju u javnim 

raspravama dajući svoje prijedloge za budžetske pozicije, argumentovane i zasnovane na 

realnim osnovama. 

Član 9. 

 

 Za potrebe javnih rasprava Odjeljenje za finansije priprema odgovarajuću prezentaciju 

dokumenta budžeta u kratkoj formi, koji  je razumljiv za sve učesnike javnih rasprava. 

 Prezentaciju budžeta obavlja načelnik Odjeljenja za finansije ili šef Odsjeka za budžet i 

finansije. Prezentacija treba da uključi tabelarni pregled  kratke forme budžeta, grafikone i 
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dijagrame koji ilustruju ključne  aspekte budžeta i naglašavaju trendove  u budžetskoj strukturi 

(prihode i rashode odnosno prilive i odlive). 

 Nakon prezentacije budžetskog dokumenta, učesnici javne rasprave daju svoje 

komentare, prijedloge, mišljenja i sugestije. Na postavljena pitanja učesnika javne rasprave 

odmah se daju odgovori, a u slučaju da iz nekog razloga to ne bude moguće, odgovor se 

dostavlja naknadno. 

 O toku javnih rasprava vodi se zapisnik koji sadrži osnovne podatke o toku javne 

rasprave, učesnicima i posebno o mišljenjima, prijedlozima i stavovima učesnika. 

(3) Naknadne   aktivnosti 

Član 10. 

 

Nakon okončanja javnih rasprava Radna grupa sistematizuje prijedloge i odgovore na 

pitanja učesnika javnih rasprava. Svi prijedlozi treba da budu razmotreni i grupisani po 

odgovarajućoj metodologiji.  

Radna grupa predlaže listu prijedloga koje treba uključiti u budžet, a posebno se 

odvajaju zahtjevi koji ne mogu biti uvršteni jer nisu tematski prihvatljivi. 

Član 11. 

 

Odgovori na pitanja i izjašnjenja povodom zahtjeva, prijedloga, stavova i mišljenja 

iznijetih u javnoj raspravi  moraju se sačiniti u pisanoj formi najkasnije do 30. novembra. 

Prihvaćeni zahtjevi se ugrađuju u radnu verziju Prijedloga budžeta koju sastavlja Odjeljenje za 

finansije i dostavlja Načelniku opštine na razmatranje.  

U roku od 15 dana od završetka javnih rasprava Radna grupa sačinjava Izvještaj o 

sprovedenim aktivnostima u odnosu na ciljeve i zadatke iz Plana. Izvještaj, u čijem prilogu su 

Odgovori, sastavni su dio obrazloženja Odluke o budžetu koju usvaja Skupština opštine. 

Izvještaj o rezultatima javne rasprave se dostavlja Načelniku opštine i rukovodiocima 

organizacionih jedinica Administrativne službe opštine.  

 

Član 12. 

Izvještaj o rezultatima javne rasprave objavljuje se na internet stranici Opštine, 

uključujući Odgovore, koji su sastavni dio obrazloženja prijedloga Odluke o budžetu.  

                                                         

III  ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 13. 

 Ovo Uputstvo stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u Službenom biltenu 

opštine Ugljevik. 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                           NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj : 02-40- 1234/13                                                                           

Datum, 05.11.2013. godine 
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Na osnovu člana 43. i 72.stav 3.. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“, broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten 

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

 

 

R J E Š E Nj E 

O IMENOVANjU RADNE GRUPE ZA IZRADU PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O  

DOPUNI PRAVILNIKA O UPOTREBI SLUŽBENIH KOLA  

 

 

I 

 

 U Radnu grupu za izradu Prijedloga Pravilnika o dopuni Pravilnika o upotrebi službenih kola 

(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 10/08, 5/11 i 1/13), imenuju se:  

 

1. OSTOJIĆ RADOSLAV, diplomirani pravnik,  službenik OAS  

2. DRAGONjIĆ MLADEN, diplomiranio inženjer saobraćaja, službenik OAS 

2. RIKIĆ ZORAN, službenik OAS. 

  

II 

 

 Zadatak Komisije iz  tačke I ovog Rješenja je:  da utvrdi normative utroška goriva za vozila 

koja su u upotrebi kod Teritorijalner vatrogasne jedinice Ugljevik i iste u vidu Prijedloga  dostave 

Načelniku opštine Ugljevik. 

  Rok za izvršenje: 10 dana. 

  

   

.III    

  

 

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

Ugljevik“. 

 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA                                                     NAČELNIK OPŠPTINE 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                     Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r. 

NAČELNIK OPŠTINE                                                    

Broj: 02-111-62 /13 

Datum, 31.10.2013. godine 
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        Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 

101/04, člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08 i 

5/09) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2013.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, 

donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

 Odobrava se Srednjoj školi „Mihailo Petrović Alas“ Opštine Ugljevik da može izvršiti realokaciju 

sredstava sa pozicije: 

412700-Rashodi za stručne usluge.........................................................250,00 KM , 

-na poziciju: 

413900-Rashodi po osnovu zateznih kamata..........................................250,00 KM . 

 

II 

 Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu 

ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja. 

 

III 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine 

Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                             NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02/5-40-806/13                                                               

Datum:22.07.2013.god.                                                           

 

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

101/04, člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08 i 

5/09) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2013.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, 

donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 Odobrava se PT Vatrogasnoj jedinici Opštine Ugljevik da može unijeti unaprijed Operativni budžet 

na sledećoj poziciji: 

 

-511300-Izdaci za nabavku postrojenja.................................................................2.601,00 KM 

II 

 Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu 

ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja. 

 

III 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine 

Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02/5-40-808/13                                                               

Datum:22.07.2013.god.                                                           
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Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 

101/04, člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08 i 

5/09) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2013.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, 

donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 Odobrava se Centru za socijalni rad Opštine Ugljevik da može izvršiti realokaciju sredstava sa 

pozicije: 

 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje ..............................................................350,00 KM 

na poziciju: 

-412900-Ostali nepomenuti rashodi.................................................. ...............350,00 KM 

II 

 Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu 

ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja. 

 

III 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine 

Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                          NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02/5-40-876/13                                                               

Datum:23.08.2013.god.                                                           

 

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

101/04, člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08 

i 5/09) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2013.godinu, Načelnik opštine  

Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

 Odobrava se Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Opštine Ugljevik da može izvršiti realokaciju 

sredstava i to sa konta: 

-412200-Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih,komunikacionih i transportnih 

usluga................................................................................................................500,00 KM 

-412400 Rashodi ѕa materijal za posebne namjene.....................................1.000,00 KM 

-na konto: 

-412900-Ostali nepomenuti rashodi............................................................500,00 KM 

-412300-Rashodi za režijiski materijal...................................................1.000,00 KM 

II 

 Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu 

ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja. 

III 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine 

Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                          NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02/5-40-883/13                                                               

Datum:26.08.2013.god.                                                           
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Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 

broj 101/04, člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08 

i 5/09) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2013.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, 

donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 Odobrava se Agenciji  za  razvoj  malih i srednjih preduzeća“ Opštine Ugljevik da može izvršiti 

realokaciju sredstava sa pozicije: 

-412900- ostali nepomenuti rashodi ....................................................................90,00 KM 

na poziciju: 

-412300-Rashodi po osnovu zateznih kamata.........................................................90,00 KM 

 

II 

 Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu 

ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja. 

 

III 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine 

Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                          NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02/5-40-892/13                                                               

Datum:28.08.2013.god.                                                           

 

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

101/04, člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08 i 

5/09) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2013.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, 

donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

 Odobrava se Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Opštine Ugljevik da može izvršiti realokaciju 

sredstava i to sa konta: 

-412400-Rashodi za materijal za posebne namjene........................................400,00 KM  

-na konto: 

-412300- Rashodi za režijski materijal..........................................................300,00 KM 

-412500- Rashodi za tekuće održavanje............................................................100,00 KM 

II 

 

 Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu 

ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja. 

III 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine 

Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                          NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02/5-40-952/13                                                               

Datum:12.09.2013.god.                                                           
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Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 

broj 101/04, člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08 

i 5/09) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2013.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, 

donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

 Odobrava se Agenciji  za  razvoj  malih i srednjih preduzeća“ Opštine Ugljevik da može izvršiti 

realokaciju sredstava sa pozicije: 

-412900- ostali nepomenuti rashodi ....................................................................153,00 KM 

na poziciju: 

-412200-Rashodi po osnovu utroška kom.i kom.us. ..............................................153,00 KM 

 

II 

 

 Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu 

ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja. 

III 

 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine 

Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                          NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02/5-40-1016/13                                                               

Datum:30.09.2013.god.                                                           

 

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

101/04, člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08 i 

5/09) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2013.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, 

donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

 Odobrava se Ju Centar za kulturu Opštine Ugljevik da može unijeti  unaprijed Operativni budžet na 

poziciji: 

412900- ostali rashodi......................................................1.800,00 KM 

II 

 

 Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu 

ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja. 

III 

 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine 

Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                          NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02/5-40-1030/13                                                               

Datum:02.10.2013.god.                                                           
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Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 

broj 101/04, člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08 

i 5/09) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2013.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, 

donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

 Odobrava se Centru za socijalni rad Opštine Ugljevik da može izvršiti realokaciju sredstava sa 

pozicije: 

-412300-Rashodi za režijski materijal .....................................................................80,00 KM   

na poziciju: 

-412900-Ostali nepomenuti rashodi.................................................. .......................80,00 KM 

 

II 

 

 Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu 

ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja. 

III 

 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine 

Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                          NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02/5-40-1034/13                                                               

Datum:02.10.2013.god.                                                           

 

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

broj 101/04, člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08 

i 5/09) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2013.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, 

donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 Odobrava se “NARODNOJ BIBLIOTECI“ Opštine Ugljevik da može izvršiti realokaciju sredstava 

sa pozicije: 

-412900- ostali nepomenuti rashodi ....................................................................18,00 KM 

na poziciju: 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje. .................................................................18,00 KM 

II 

 Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu 

ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja. 

 

III 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine 

Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                              NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02/5-40-1005/13                                                               

Datum:24.10.2013.god.                                                           
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ 

broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 

6/05, 4/07, 4/08 i 4/12), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

  

  Odobrava se novčana isplata Spasojević Rajku iz Ravnog Polja  u iznosu od  500 ,00 KM (slovima: 

petsto konvertibilnih maraka) na ime pomoći za nastavak liječenja. 

 

                                                                           II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“. 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                                               NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40 – 828 /13                                                       

Datum: 05.08.2013. god 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

  

  Odobrava se novčana isplata Gligorević Mariji iz Ugljevika u iznosu od  500 ,00 KM (slovima: 

petsto konvertibilnih maraka) na ime pomoći za nastavak liječenja. 

 

                                                                          II 

 

  Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“. 

 

III 

 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                                              NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40 – 836/13                                                       

Datum: 05.08.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

  

  Odobrava se novčana isplata Cvijetić Milijani iz Ravnog Polja                                                u iznosu 

od  1500 ,00 KM (slovima:  hiljadu petsto konvertibilnih maraka) na ime pomoći za plaćanje matičnih 

ćelija za liječenje od karcinoma. 

 

II 

 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“. 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                                              NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40 – 832/13                                                       

Datum: 05.08.2013. god. 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

  

  Odobrava se novčana isplata Nikolić Bogoljubu iz Mezgraje u iznosu od  300 ,00 KM (slovima: 

tristo konvertibilnih maraka) na ime pomoći za rođenje trećeg djeteta. 

 

II 

 

  Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“. 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                                              NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40 – 843 /13                                                       

Datum: 07.08.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

  

  Odobrava se novčana isplata Jevtić Igoru iz Ugljevika   u iznosu od  500 ,00 KM (slovima: petsto 

konvertibilnih maraka) na ime pomoći zbog smrtnog slučaja u porodici. 

 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“. 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                                              NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40 – 845 /13                                                       

Datum: 08.08.2013. god.    

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

  

  Odobrava se novčana isplata MZ „D. Trnova“ za Todorović Radomira iz Donje Trnove u iznosu od  

300 ,00 KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka) na ime pomoći zbog teške materijalne situacije. 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“. 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                                              NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40 – 350 /13                                                       

Datum: 14.08.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

  

  Odobrava se novčana isplata Stojanović Zoranu iz Glinja u iznosu od  300 ,00 KM (slovima: tristo 

konvertibilnih maraka) na ime pomoći zbog teške materijalne situacije. 

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“. 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                                              NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40 – 81 /13                                                        

Datum: 15.08.2013. god.             

 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

  

  Odobrava se novčana isplata Babić Dragici iz Ugljevik Sela u iznosu od  200,00 KM (slovima: 

dvjesto konvertibilnih maraka) na ime pomoći za liječenje. 

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“. 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                                              NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40 – 698 /13                                                       

Datum: 15.08.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

  

  Odobrava se novčana isplata Rankić Lukić Božidaru iz Ugljevik Sela u iznosu od  250 ,00 KM 

(slovima: dvjesto pedeset konvertibilnih maraka) na ime pomoći za troškove sahrane brata. 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“. 

 

III 

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

Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                                              NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40 – 344 /13                                                       

Datum: 15.08.2013. god. 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

  

  Odobrava se novčana isplata Ilić Goranu  iz Ugljevika u iznosu od  200 ,00 KM (slovima: dvjesto  

konvertibilnih maraka) na ime pomoći zbog teške materijalne situacije. 

 

                                                                            II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“. 

 

III 

 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                                              NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40 – 684/13                                                       

Datum: 15.08.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

  Odobrava se novčana isplata Stanković Miloradu  iz G. Zabrđa u iznosu od  250 ,00 KM (slovima: 

dvjesto pedeset  konvertibilnih maraka) na ime pomoći zbog teške materijalne situacije. 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“. 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                                              NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40 –471/13                                                       

Datum: 15.08.2013. god. 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

  Odobrava se novčana isplata Maksimović Slobodanu iz Ravnog Polja u iznosu od  300 ,00 KM 

(slovima: tristo  konvertibilnih maraka) na ime pomoći za operaciju očiju. 

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“. 

 

 

III 

 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                                               NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40 –460/13                                                       

Datum: 16.08.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

  Odobrava se novčana isplata Miljanović Miljanu iz Ugljevičke Obriježi  u iznosu od  300 ,00 KM 

(slovima: tristo  konvertibilnih maraka) na ime pomoći zbog teške materijalne situacije. 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“. 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                                              NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40- 858/13                                                       

Datum: 20.08.2013. god. 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

  Odobrava se novčana isplata Mijić Mirjani iz Ugljevika u iznosu od  100 ,00 KM (slovima: sto  

konvertibilnih maraka) na ime pomoći za liječenje. 

 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“. 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                                               NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-749/13                                                       

Datum: 20.08.2013. god. 

 

 

 

 

 



Broj  9/13                                                         S L U Ž B E N I     B I L T E N                                                    Strana   34. 

  

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

  Odobrava se novčana isplata Tripić Ljubiši iz Ugljevika u iznosu od  300 ,00 KM (slovima: tristo  

konvertibilnih maraka) na ime pomoći za odlazak na sportski kamp u Banja Luku. 

 

                                                                           II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“. 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                                                       NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-857/13                                                           

Datum: 22.08.2013. god. 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

  Odobrava se novčana isplata Jovičić Dragi  iz Ugljevičke Obriježi  u iznosu od  300 ,00 KM (slovima: 

tristo  konvertibilnih maraka) na ime pomoći za nabavku invalidskih pomagala. 

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“. 

 

III 

 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                                               NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-818/13                                                       

Datum: 23.08.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

  Odobrava se novčana isplata Lazarević Aleksandri  iz Ugljevika  u iznosu od  500,00 KM (slovima: 

petsto konvertibilnih maraka) na ime pomoći za studiranje. 

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“. 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                                     NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-874/13                                                       

Datum: 27.08.2013. god. 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

  Odobrava se novčana isplata Gligorević Mlađenu iz Tutnjevca u iznosu od  300,00 KM (slovima: 

tristo konvertibilnih maraka) na ime pomoći za liječenje. 

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“. 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                                     NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-  891 /13                                                       

Datum: 27.08.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

  Odobrava se novčana isplata Ilić Cvijetinu iz Glinja u iznosu od  100,00 KM (slovima: sto 

konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“. 

 

III 

 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                                     NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-  823 /13                                                       

Datum: 29.08.2013. god. 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

  Odobrava se novčana isplata Petričević Jeleni  iz Ugljevika u iznosu od  500,00 KM (slovima: petsto 

konvertibilnih maraka) za školovanje. 

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“. 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                                      NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-  116 /13                                                       

Datum: 29.08.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

  Odobrava se novčana isplata Jovanović Cvijanu iz Gornjeg Zabrđa u iznosu od  300,00 KM (slovima: 

tristo konvertibilnih maraka) za nastavak liječenja-odlaska na dijalizu. 

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“. 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                                      NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-  469/13                                                       

Datum: 29.08.2013. god. 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

  Odobrava se novčana isplata Radivojević Đuki iz Ugljevika- Modran   MZ Modran u iznosu od  

500,00 KM (slovima: petsto konvertibilnih maraka) za sanaciju štete nastale usled poplave. 

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“. 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                                     NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-  897/13                                                       

Datum: 29.08.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

 

                                                                      R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata   Pajić Aleksandri iz  Bogutova Sela    u iznosu od  500,00  KM 

(slovima:  petsto  konvertibilnih maraka ), na ime pomoći za nastavak studiranja.  

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40- 914 /13                                                    

Datum:  09 .09.2013. god. 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

                                                                      R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata   Simić Dragani iz  Ugljevika     u iznosu od  300,00  KM 

(slovima:  tristo  konvertibilnih maraka ), na ime pomoći za nastavak studiranja.  

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40- 938 /13                                                    

Datum:  09 .09.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

 

                                                                      R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata   Mirković Sretenu  iz  Maleševaca      u iznosu od  500,00  KM 

(slovima:  petsto  konvertibilnih maraka ), na ime pomoći za nastavak studiranja.  

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40- 512/13                                                    

Datum:  09 .09.2013. god. 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

 

                                                                      R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata   Petrović Zoranu iz  Ugljevika   u iznosu od  200,00  KM 

(slovima:  dvjesto  konvertibilnih maraka ), na ime pomoći za liječenje.  

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40- 722 /13                                                    

Datum:  11 .09.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

 

                                                                      R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata   Spasojević Nedeljki iz Zabrđa   u iznosu od  300,00  KM 

(slovima:  tristo konvertibilnih maraka ), na ime pomoći zbog teškog materijalnog stanja.  

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“ 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40- 868 /13                                                    

Datum:  11 .09.2013. god. 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

                                                                      R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata   Mijić Miroslavu iz Ugljevika    u iznosu od  300,00  KM 

(slovima:  tristo konvertibilnih maraka ), na ime pomoći zbog teškog materijalnog stanja.  

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40- 909 /13                                                    

Datum:  11 .09.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

                                                                      R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata   Gligorević Ružici iz Tutnjevca    u iznosu od  300,00  KM 

(slovima:  tristo konvertibilnih maraka ), na ime pomoći zbog teškog materijalnog stanja.  

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40- 826/13                                                    

Datum:  11 .09.2013. god. 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

 

                                                                      R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata   Gligorević Iliji  iz Tutnjevca   u iznosu od  300,00  KM 

(slovima:  tristo konvertibilnih maraka ), na ime pomoći zbog teškog materijalnog stanja.  

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40- 490/13                                                    

Datum:  11 .09.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

 

                                                                      R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata  Ikonić Zoranu iz Tutnjevca   u iznosu od  300,00  KM (slovima:  

tristo konvertibilnih maraka ), na ime pomoći za liječenje. 

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

 

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

Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40- 523/13                                                    

Datum:  11 .09.2013. god. 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

                                                                      R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata  Mićić Miletu iz Zabrđa   u iznosu od  300,00  KM (slovima:  

tristo konvertibilnih maraka ), na ime pomoći za nastavak studiranja.  

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40- 668/13                                                    

Datum:  11 .09.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

                                                                      R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata   Stanković Mari iz Ugljevika   u iznosu od  300,00  KM 

(slovima:  tristo konvertibilnih maraka ), na ime pomoći zbog teške matearijalne situacije.  

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40- 663/13                                                    

Datum:  12 .09.2013. god. 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

                                                                      R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata   Radovanović Zoranu  iz Ugljevika   u iznosu od  200,00  KM 

(slovima:  dvjesto konvertibilnih maraka ), na ime pomoći zbog teške matearijalnog stanja.  

                                                                                

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-482/13                                                    

Datum:  11 .09.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

                                                                      R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata   Stankić Božidarki iz Ugljevika   u iznosu od  300,00  KM 

(slovima:  tristo konvertibilnih maraka ), na ime pomoći zbog teške matearijalne situacije.  

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40- 873/13                                                   

Datum:  12 .09.2013. god. 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

 

                                                                      R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata   Mitrović Žiki iz  Ugljevika     u iznosu od  300,00  KM 

(slovima:  tristo konvertibilnih maraka ), na ime pomoći za nastavak liječenja.  

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40- 963/13                                                   

Datum:  12 .09.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

                                                                      R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata   Gajić Milki  iz Bogutova Sela    u iznosu od  300,00  KM 

(slovima:  tristo konvertibilnih maraka ), na ime pomoći za nastavak liječenja.  

 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40- 503/13                                                   

Datum:  12 .09.2013. god. 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

                                                                      R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata  Mijatović Slaviši  iz Mezgraje   u iznosu od  300,00  KM 

(slovima:  tristo konvertibilnih maraka ), na ime pomoći za kupovinu  udžbenika za djecu.  

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40- 898/13                                                    

Datum:  13 .09.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

 

                                                                      R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata  Stevanović Ljubiši Ugljevička Obriježi     u iznosu od  300,00  

KM (slovima: tristo  konvertibilnih maraka ), za liječenje majke.  

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40- 187/13                                                   

Datum:  17 .09.2013. god. 

 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

                                                                      R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata  Stanišić Veliboru iz Zabrđa     u iznosu od  300,00  KM 

(slovima: tristo  konvertibilnih maraka ), za liječenje.  

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40- 982/13                                                    

Datum:  17 .09.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

                                                                      R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata  Čajević Oliveri  iz Ugljevika  u iznosu od  300,00  KM (slovima: 

tristo  konvertibilnih maraka ), za liječenje.  

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40- 266/13                                                   

Datum:  17 .09.2013. god. 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

                                                                      R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata  Lazić Radoslavu  iz Ugljevika u iznosu od  300,00  KM 

(slovima: tristo  konvertibilnih maraka ), za liječenje  majke. 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40- 528/13                                                    

Datum:  17 .09.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

                                                                      R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata  Lazić Stoji iz Ugljevika    u iznosu od  300,00  KM (slovima: 

tristo  konvertibilnih maraka ), zbog teške materijalne situacije. 

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-988/13                                                    

Datum:  18.09.2013. god. 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

                                                                      R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata  Mitrović Dušanka  Ugljevik Sela    u iznosu od  300,00  KM 

(slovima: tristo  konvertibilnih maraka ), zbog teške materijalne situacije. 

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40- 986/13                                                    

Datum:  18 .09.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

                                                                      R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata  Bogdanović Marijani iz Ugljevika    u iznosu od  300,00  KM 

(slovima: tristo  konvertibilnih maraka ), zbog teške materijalne situacije. 

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40- 527/13                                                    

Datum:  30.09.2013. god. 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata  Dragić Mladenu  iz Bogutovog Sela  u iznosu od  300,00  KM 

(slovima: tristo  konvertibilnih maraka ), za liječenje djeteta. 

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40- 993/13                                                    

Datum: 23.09.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata  Jovanović Gavro  iz Zabrđa  u iznosu od  500,00  KM (slovima: 

petsto  konvertibilnih maraka ), za polaganje licence fudbalskog sudije. 

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

 

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

Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40- 49/13                                                    

Datum: 26.09.2013. god. 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata  Đokić Vojislav  iz Gornje Trnove    u iznosu od  500,00  KM 

(slovima: petsto  konvertibilnih maraka ), zbog smrti majke. 

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40- 149/13                                                    

Datum: 26.09.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata  MZ „Donja Trnova“ za Đurković Dragu  iz Donje  Trnove   u 

iznosu od  300,00  KM (slovima: tristo  konvertibilnih maraka ), zbog teške materijalne situacije. 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40- 66/13                                                        

Datum: 27.09.2013. god. 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

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

 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata  Čuturić Miroslav iz Ugljevičke Obriježi   u iznosu od  300,00  

KM (slovima: tristo  konvertibilnih maraka ), za liječenje. 

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40- 83/13                                                        

Datum: 30.09.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata    Huskić Dževad iz Atmačića                                                                

u iznosu od  300,00  KM (slovima: tristo  konvertibilnih maraka ), za liječenje.  

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-1028/13                                                    

Datum:  02.10.2013. god. 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata    Spasojević Stevanu iz Donje Krćine                                                                

u iznosu od  300,00  KM (slovima: tristo  konvertibilnih maraka ), zbog teške materijalne situacije.  

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-1014/13                                                    

Datum:  07.10.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata    Miljanović Ozrenki iz Ugljevik Sela                                                                

u iznosu od  300,00  KM (slovima: tristo  konvertibilnih maraka ), za liječenje.  

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-1004/13                                                    

Datum:  07.10.2013. god. 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata    Srijemac Ljubica  iz Ugljevika                                                                

u iznosu od  300,00  KM (slovima: tristo  konvertibilnih maraka ), za studiranje.  

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-948/13                                                       

Datum:  08.10.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata    Simić Milisavu   iz Donje Trnove                                                                

u iznosu od  300,00  KM (slovima: tristo  konvertibilnih maraka ), zbog teške materijalne situacije.  

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-328/13                                                       

Datum:  09.10.2013. god. 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata   Ilić Cvijetinu iz  Glinja  u iznosu od  200,00  KM (slovima: 

dvjesto   konvertibilnih maraka ), za odlazak u sarajevo u sud BiH.  

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-1071/13                                                       

Datum:  10.10.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata    Bojić Milivoje  iz Tutnjevca                                                               

u iznosu od  300,00  KM (slovima: tristo  konvertibilnih maraka ), zbog teške materijalne situacije.  

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-1023/13                                                     

Datum:  10.10.2013. god. 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata   Pajkanović Jovan  iz Korenite                                                                

u iznosu od  300,00  KM (slovima: tristo  konvertibilnih maraka ), za liječenje majke.  

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-577/13                                                       

Datum:  10.10.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata  Igoru Todorović   iz Ugljevika                                                                

u iznosu od  500,00  KM (slovima: petsto konvertibilnih maraka ), za prekvalifikaciju.  

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-881/13                                                       

Datum:  11.10.2013. god. 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata  Zekić Stanku  iz Ugljevika                                                                

u iznosu od  200,00  KM (slovima: dvjesto konvertibilnih maraka ), za liječenje.  

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-461/13                                                       

Datum:  15.10.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata  Damjanović Miroslavu   iz Ugljevika                                                                

u iznosu od  300,00  KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka ), za nabavku ogreva zbog teške 

materijalne situacije.  

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-955/13                                                       

Datum:  15.10.2013. god. 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata  Đokić Radanu  iz Ugljevika - Modran                                                               

u iznosu od  250,00  KM (slovima: dvjestopedeset konvertibilnih maraka ), za nabavku ogreva zbog 

teške materijalne situacije.  

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-911/13                                                       

Datum:  15.10.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata Petrović Nemanji  iz Ugljevika                                                               

u iznosu od  250,00  KM (slovima: dvjestopedeset konvertibilnih maraka ), zbog teške materijalne 

situacije.  

II 

 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

 

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

Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-910/13                                                       

Datum:  15.10.2013. god. 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata Maksimović Dušanki   iz Donjeg Zabrđa                                                              

u iznosu od  300,00  KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka ), zbog teške materijalne situacije.  

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-1039/13                                                       

Datum:  15.10.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata Jović Ružici  iz Ugljevika                                                              

 u iznosu od  250,00  KM (slovima: dvjesto pedeset  konvertibilnih maraka ), zbog teške materijalne 

situacije.  

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-56/13                                                       

Datum:  16.10.2013. god. 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata Vićić Cvijeti  iz Ugljevika                                                              

u iznosu od  250,00  KM (slovima: dvjesto pedeset  konvertibilnih maraka ), za liječenje.  

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-76/13                                                      

Datum:  16.10.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata Mitrović Mileni,iz Donje Trnove,po zahtjevu MZ „Donja 

Trnova“  u iznosu od  300,00  KM (slovima:tristo konvertibilnih maraka ), zbog teške materijalne 

situacije.  

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-716/13                                                       

Datum:  17.10.2013. god. 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata Jovanović Mići iz Donje Trnove  u iznosu od  300,00  KM 

(slovima:tristo konvertibilnih maraka ), zbog teške materijalne situacije.  

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-427/13                                                       

Datum:  17.10.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata Stokanović Dragani iz Ugljevika  u iznosu od  500,00  KM 

(slovima: petsto  konvertibilnih maraka ), za potrebe školovanja.  

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-927/13                                                       

Datum:  17.10.2013. god. 

 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata Ugrenović Miroslavu iz Donje Trnove a po zahtjevu „MZ Donja 

Trnova“ u iznosu od  200,00  KM (slovima: dvjesto konvertibilnih maraka ),zbog teške materijalne 

situacije.   

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-1114/13                                                       

Datum:  17.10.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata Mitrović Dragici  iz Donje Trnove a po zahtjevu „MZ Donja 

Trnova“ u iznosu od  300,00  KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka ),zbog teške materijalne 

situacije.   

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-1113/13                                                       

Datum:  17.10.2013. god. 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata Mitrović  Radojki  iz Donje Trnove a po zahtjevu „MZ Donja 

Trnova“ u iznosu od  200,00  KM (slovima: dvjesto konvertibilnih maraka ),zbog teške materijalne 

situacije.   

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-1111/13                                                       

Datum:  17.10.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata Marković Đorđiji  iz Donje Trnove a po zahtjevu „MZ Donja 

Trnova“ u iznosu od  400,00  KM (slovima: četiristo konvertibilnih maraka ),zbog teške materijalne 

situacije.   

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-1110/13                                                       

Datum:  17.10.2013. god. 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata Mitrović Cvijetinu  iz Donje Trnove a po zahtjevu „MZ Donja 

Trnova“ u iznosu od  200,00  KM (slovima: dvjesto konvertibilnih maraka ),zbog teške materijalne 

situacije.   

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-1119/13                                                       

Datum:  17.10.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata Lazarević Nadi iz Ugljevika u iznosu od  300,00  KM (slovima: 

tristo konvertibilnih maraka ),za kupovinu ogreva.   

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-54/13                                                       

Datum:  18.10.2013. god. 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata Novaković Petru   iz Donje Trnove a po zahtjevu „MZ Donja 

Trnova“ u iznosu od  300,00  KM (slovima: tristo konvertibilnih maraka ),zbog teške materijalne 

situacije.   

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-861/13                                                       

Datum:  18.10.2013. god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata Nikić Mirjani iz Ugljevika   u iznosu od  300,00  KM (slovima: 

tristo konvertibilnih maraka ),za liječenje.   

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-373/13                                                       

Datum:  21.10.2013. god. 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata Stanković Milenko iz Ugljevika   u iznosu od  200,00  KM 

(slovima: dvjesto konvertibilnih maraka ),za liječenje.   

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-284/13                                                       

Datum:  22 .10.2013. god. 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 



Broj  9/13                                                         S L U Ž B E N I     B I L T E N                                                    Strana   66. 

  

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata Manojlović Milunka iz Ugljevika   u iznosu od  300,00  KM 

(slovima: tristo konvertibilnih maraka ),za liječenje.   

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-1107/13                                                     

Datum:  22.10.2013. god. 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata Đurić Draganu   iz Ugljevičke Obriježi u iznosu od  250,00  KM 

(slovima: dvjesto pedeset konvertibilnih maraka ),za liječenje.   

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-862/13                                                     

Datum:  24.10.2013. god. 

 

 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 
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R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata Simić Perici  iz Ugljevik Sela u iznosu od  300,00  KM (slovima: 

tristo konvertibilnih maraka ),zbog teške materijalne situacije.   

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III. 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-1119/13                                                    

Datum:  24.10.2013. god. 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata Petrović Branku  iz Tutnjevca u iznosu od  250,00  KM (slovima: 

dvjesto pedeset konvertibilnih maraka ),zbog teške materijalne situacije.   

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-73/13                                                    

Datum:  24.10.2013. god. 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 
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I 

 

      Odobrava se novčana isplata Vidičević Jeleni iz Ravnog Polja u iznosu od  300,00  KM 

(slovima: tristo konvertibilnih maraka ),za školovanje.   

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-846/13                                                    

Datum:  24.10.2013. god. 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata Simikić Tomi iz Starog Ugljevika u iznosu od  300,00  KM 

(slovima: tristo konvertibilnih maraka ),za liječenje.   

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-1037/13                                                    

Datum:  29.10.2013. god. 

 

 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 
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I 

 

      Odobrava se novčana isplata Čavić  Miodragu  iz Ugljevika u iznosu od  250,00  KM (slovima: 

dvjestopedeset konvertibilnih maraka ),zbog teške materijalne situacije.   

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-489/13                                                   

Datum:  29.10.2013. god. 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata Zekić Petru iz Ugljevika-Modran u iznosu od  300,00  KM 

(slovima: tristo konvertibilnih maraka ),zbog teške materijalne situacije.   

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-511/13                                                    

Datum:  29.10.2013. god. 

 

 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 
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I 

 

      Odobrava se novčana isplata Simikić Željku iz Ugljevika u iznosu od  250,00  KM (slovima: 

dvjestopedeset konvertibilnih maraka ),za školovanje.   

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-502/13                                                    

Datum:  29.10.2013. god. 

 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata  Jovanović Goranu iz Ugljevika u iznosu od  250,00  KM 

(slovima: dvjestopedeset konvertibilnih maraka ),zbog teškog materijalnog stanja..   

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-1108/13                                                    

Datum:  29.10.2013. god. 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 
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      Odobrava se novčana isplata  Lazić Draganu  iz Tutnjevcau iznosu od  300,00  KM (slovima: 

tristo konvertibilnih maraka ), za školovanje.   

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-1083/13                                                    

Datum:  29.10.2013. god. 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

      Odobrava se novčana isplata  Jović Slaviši iz Ugljevika iznosu od  500,00  KM (slovima: 

petsto konvertibilnih maraka ), za školovanje.   

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-794/13                                                    

Datum:  29.10.2013. god. 

 

 

 

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

Srpske“ broj 101/04 i 42/08) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 

Ugljevik“ broj: 6/05 i 4/08), Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 
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      Odobrava se novčana isplata Simikić Miloradu  iz Ugljevika iznosu od  250,00  KM (slovima: 

dvjesto pedeset konvertibilnih maraka ), za školovanje.   

 

II 

 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ Pomoći pojedincima“ 

 

III 

 

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

Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK OPŠTINE 

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

Broj: 02-40-550/13                                                    

Datum:  30.10.2013. god. 
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             Na osnovu  člana 43. Zakona  o  lokalnoj samoupravi (,,Službeni  glasnik Republike Srpske“, 

broj: 101/04;42/05 i 118/05),  člana 51. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten opštine Ugljevik“, 

broj: 6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 19/05;52/05;8/06;24/06;70/06 

i 12/09 ) i člana 4. Pravilnika o javnim nabavkama („Sl.bilten opštine Ugljevik“, broj 2/10), Načelnik 

opštine Ugljevik, d o n o s i 

 

 

ODLUKU O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI 

ZA 2013.GODINU 

 

  

Član 1. 

 

Donosi se dopuna Plana javnih nabavki za 2013.godinu i glasi: 

 

U tačci III-RADOVI  dodaju se nove podtačke 17 i 18 i glase:  

Podtačka 17. Izgradnja priključka servisnog puta (naselje Sjever /// u Ugljeviku) na magistralni put 

M18, dionica 254 „Stari Ugljevik-Priboj“, stacionaža 1+500. 

Procijenjena vrijednost radova iznosi 27.500,00 KM. 

 

Podtačka 18. Radovi na izgradnji priključnog niskonaponskog voda u Atmačićima za potrebe mjesnog 

voda u Srednjoj Trnovi, 

Radovi popravke i rekonstrukcije vodovodne mreže na vodovodu Tutnjevac, 

Radovi na izgradnji potisnog voda od bunara do rezervoara 

Janjari (Ugare) i 

Radovi na mašinskom opremanju bunara u Janjarima. 

Procijenjena vrijednost radova iznosi 93.000,00 KM. 

 

 

Član 2. 

 

Postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva biće pokrenut u roku od sedam dana od dana 

stupanja na snagu ove Odluke.     

 

Član 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena  u „Službenom    biltenu opštine 

Ugljevik“. 

 

 

                                                                                      NAČELNIK OPŠTINE 

                                                                                      Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r. 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-404-116/13 

Datum:19.9.2013. 
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R
ed

. 
b
ro

j 

Predmet nabavke 
Planirana 

sredstva 

Procijenjena 

vrijednost 

nabavke 

 

Okvirno 

vrijeme 

poktere- 

tanja pos. 

JN 

Okvirno 

vrijeme 

realizacije 

ugovora 

Vrsta 

postupka 

JN 

Odjeljenje zaduženo za 

pripremu posebnog dijela 

tenderske dokumentacije 

 

III RADOVI-dodaju se nove podtačke 17 i 18 

1 

Izgradnja priključka servisnog 

puta (naselje Sjever /// u 

Ugljeviku) na magistralni put 

M18, dionica 254 „Stari 

Ugljevik-Priboj“, stacionaža 

1+500. 

27.500,00 27.500,00 septembar novembar 

Konkur.zahtejev bez 

dodatne 

obja.obavještenja o 

nabavci 

Odjeljenje za prostorno 

urđenje i stambeno 

komunalne poslove 

2. 

Radovi na izgradnji priključnog 

niskonaponskog voda u 

Atmačićima za potrebe mjesnog 

voda u Srednjoj Trnovi, 

Radovi popravke i 

rekonstrukcije vodovodne mreže 

na vodovodu Tutnjevac, 

Radovi na izgradnji potisnog 

voda od bunara do rezervoara 

Janjari (Ugare) i 

Radovi na mašinskom 

opremanju bunara u Janjarima, 

 

93.000,00 

 

93.000,00 

 

septembar 

 

novembar 

Konkur.zahtejev bez 

dodatne 

obja.obavještenja o 

nabavci 

Odjeljenje za prostorno 

urđenje i stambeno 

komunalne poslove 

 Ukupno:   120.500,00 120.500,00     

 

UKUPNA PROCIJENjENA VRIJEDNOST PLANIRANIH JAVNIH 

NABAVKI ZA 2013.GODINU SA SVIM IZMJENAMA I DOPINAMA 

IZNOSI: 

 

                 1.590.500,00 KM 

 

 

        Broj : 02-404-116 /13           NAČELNIK OPŠTINE 

        Datum,19.09.2013.godine                                                                                                                        Vasilije Perić, dipl. ecc.  s.r. 



      
              Na osnovu  člana 43. Zakona  o  lokalnoj samoupravi (,,Službeni  glasnik Republike Srpske“, 

broj: 101/04;42/05 i 118/05),  člana 51. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten opštine Ugljevik“, 

broj: 6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 19/05;52/05;8/06;24/06;70/06 

i 12/09 ) i člana 4. Pravilnika o javnim nabavkama („Sl.bilten opštine Ugljevik“, broj 2/10), Načelnik 

opštine Ugljevik, d o n o s i 

 

 

ODLUKU O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI 

ZA 2013.GODINU 

 

  

Član 1. 

 

Donosi se dopuna Plana javnih nabavki za 2013.godinu i glasi: 

 

U tačci III-RADOVI  dodaju se nove podtačke 19 i 20 i glase:  

Podtačka 19. Lot-1:Javna rasvjeta Ugljevička Obrijež-Jovičići 

Lot-2:Javna rasvjeta Ugljevička Obrijež 

Lot-3:Javna rasvjeta Ravno Polje-Maksimovići 

Lot-4:Javna rasvjeta Ravno Polje-pješačka zona nastavak 

Lot-5:Javna rasvjeta Ravno Polje-Markovići 

Lot-6:Javna rasvjeta Donja Trnova-Dobričići 

Lot-7:Javna rasvjeta Donja Trnova-Nikolići 

Lot-8:Javna rasvjeta Janjari 

Procijenjena vrijednost radova iznosi 52.000,00 KM. 

 

Podtačka 20.Izgradnja spomenika“Filip Višnjić“ u Gornjoj Trnovi. 

Procijenjena vrijednost radova iznosi 20.000,00 KM. 

 

Član 2. 

Postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva biće pokrenut u roku od sedam dana od dana 

stupanja na snagu ove Odluke.     

 

                                                               Član 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena  u „Službenom    biltenu opštine 

Ugljevik“. 

 

                                                                                                                                            

                                                                                              
                                                                                                        NAČELNIK OPŠTINE 

 Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r. 

  

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-404-120/13 

Datum:2.10.2013. 

 

 

                                                                                                                                            



 

 

 

 

 

 

         Broj: 02-404-120 /13           NAČELNIK OPŠTINE 

        Datum,2.10.2013.godine                                                                                                                          Vasilije Perić, dipl. ecc.  s.r. 

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2013. GODINU-broj 9 

 

R
ed

. 

b
ro

j 

Predmet nabavke 
Planirana 

sredstva 

Procijenje

na vrijedn 

nabavke 

Okvirno 

vrijeme 

poktere- 

tanja pos.JN 

Okvirno 

vrijeme 

realizacije 

ugovora 

Vrsta 

postupka 

JN 

Odjeljenje zaduženo za 

pripremu posebnog dijela 

tenderske dokumentacije 

 

III RADOVI-dodaju se nove podtačke 19 i 20 

1. 

Radovi izgradnje javne rasvjete i 

to: 

Lot-1:Javna rasvjeta Ugljevička 

Obrijež-Jovičići 

Lot-2:Javna rasvjeta Ugljevička 

Obrijež 

Lot-3:Javna rasvjeta Ravno Polje-

Maksimovići 

Lot-4:Javna rasvjeta Ravno Polje-

pješačka zona nastavak 

Lot-5:Javna rasvjeta Ravno Polje-

Markovići 

Lot-6:Javna rasvjeta Donja 

Trnova-Dobričići 

Lot-7:Javna rasvjeta Donja 

Trnova-Nikolići 

Lot-8:Javna rasvjeta Janjari 

52.000,00 52.000,00 oktobar decembar 

 

Konkur.zahtejev bez 

dodatne 

obja.obavještenja o 

nabavci 

Odjeljenje za prostorno 

urđenje i stambeno 

komunalne poslove 

2. 

 

 

Izgradnja spomenika „Filip 

Višnjić“ u Gornjoj Trnovi 

 

20.000,00 

 

 

20.000,00 

 

 

oktobar decembar 

Konkur.zahtejev bez 

dodatneobja.obavještenj

a o nabavci 

Odjeljenje za prostorno 

urđenje i stambeno 

komunalne poslove 

 Ukupno:   72.000,00 72.000,00     

UKUPNA PROCIJENjENA VRIJEDNOST PLANIRANIH JAVNIH 

NABAVKI ZA 2013.GODINU SA SVIM IZMJENAMA I 

DOPINAMA IZNOSI: 

 

                 1.662.500,00 KM 



 

             Na osnovu  člana 43. Zakona  o  lokalnoj samoupravi (,,Službeni  glasnik Republike Srpske“, 

broj: 101/04;42/05 i 118/05),  člana 51. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten opštine Ugljevik“, 

broj: 6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 19/05;52/05;8/06;24/06;70/06 

i 12/09 ) i člana 4. Pravilnika o javnim nabavkama („Sl.bilten opštine Ugljevik“, broj 2/10), Načelnik 

opštine Ugljevik, d o n o s i 

 

ODLUKU O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI 

ZA 2013.GODINU 

 

Član 1. 

Donosi se dopuna Plana javnih nabavki za 2013.godinu i glasi: 

 

U tačci III-RADOVI  dodaju se nove podtačke 21 i 22 i glase:  

Podtačka 21.  

Lot 1: Izgradnja AB kolovoza na lokalnom putu L54, ukupne dužine 120 m, 

            širine betonske trake: 3,0 m 

Lot 2: Rekonstrukcija dijela nekat. puta k.č. broj:2966,KO Ugljevik u MZ Stari      Ugljevik, zaseok 

Falčići, dužine 230 m , širine tucaničkog zastora š=3.0m 

Lot 3: Nastavak izgradnje dijela nekat. puta u MZ Bogutovo Selo,dionica: Ćetenište –  Maleševci, 

dužine 500.0m +160m , širine tucaničkog zastora š=2.6m, k.č. broj:4062, KO Bogutovo Selo 

Lot 4: Rekonstrukcija dijela nekat. puta k.č. broj:1305/2, KO Bogutovo Selo,u MZ  Brđani-Prokos, L51-

Pecka, dužine 180 m , širine tucaničkog zastora š=3.0m 

Procijenjena vrijednost radova iznosi 47.000,00 KM. 

 

Podtačka 22.  

Lot 1: Nivelacija Ulice Ćirila i Metodija u Ugljeviku 

Lot 2: Proširenje postojećeg asfaltnog zastora u ulici Drage Tokića 

Lot 3: Asfaltiranje nekategorisanog puta, Sjever II, Ugljevik,  dionica “Ulica  Kosovke djevojke-

Milovanovići” , dužine 369 m , širine završnog sloja kolovozne konstrukcije: L1 škk=3,5+1x0,5 

m i L2 škk=2,6+2x0,5 m 

Lot 4: Asfaltiranje platoa na parceli k.č. broj 214/2, KO Zabrđe,vlasništvo  Milovanović Zorana iz 

Ugljevika  

Lot 5: Asfaltiranje prilaznog puta iz ulice Drage Tokića u Ugljeviku 

Procijenjena vrijednost radova iznosi 93.000,00 KM. 

 

Član 2. 

Postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva biće pokrenut u roku od sedam dana od dana 

stupanja na snagu ove Odluke.     

 

                                                               Član 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena  u „Službenom    biltenu opštine 

Ugljevik“. 

 

 

                                                                                                        NAČELNIK OPŠTINE 

 Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r. 
  

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-404-129/13 

Datum:07.10.2013. 
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R
ed

. 

b
ro

j 

Predmet nabavke 
Planirana 

sredstva 

Procijenjena 

vrijednost 

nabavke 

 

Okvirno 

vrijeme 

poktere- 

tanja pos.JN 

Okvirno 

vrijeme 

realizacije 

ugovora 

Vrsta 

postupka 

JN 

Odjeljenje zaduženo za 

pripremu posebnog dijela 

tenderske dokumentacije 

 

III RADOVI-dodaju se nove podtačke 21 i 22 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot 1: Izgradnja AB kolovoza 

na lokalnom putu L54, ukupne 

dužine 120 m, širine betonske 

trake: 3,0 m 

Lot-2 

Rekonstrukcijadijela 

nekat. puta k.č. broj:2966,KO 

Ugljevik u MZ Stari      Ugljevik, 

zaseok Falčići, dužine 230 m , 

širine tucaničkog zastora š=3.0m 

Lot 3: Nastavak izgradnje dijela 

nekat. puta u MZ Bogutovo 

Selo,dionica: Ćetenište –  

Maleševci, dužine 500.0m 

+160m , širine tucaničkog 

zastora š=2.6m, k.č. broj:4062, 

KO Bogutovo Selo 

Lot 4: Rekonstrukcija dijela 

nekat. puta k.č. broj:1305/2, 

KO Bogutovo Selo,u MZ  

Brđani-Prokos, L51-Pecka, 

dužine 180 m , širine 

tucaničkog zastora š=3.0m 

 

 

 

47.000,00 47.000,00 oktobar decembar 

 

Konkur.zahtejev bez 

dodatne 

obja.obavještenja o 

nabavci 

Odjeljenje za prostorno 

urđenje i stambeno 

komunalne poslove 

2. 

 

Lot 1: Nivelacija Ulice Ćirila i 

Metodija u Ugljeviku 
93.000,00 93.000,00 oktobar decembar 

 

Konkur.zahtejev bez 

Odjeljenje za prostorno 

urđenje i stambeno 
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        Broj : 02-404-129 /13           NAČELNIK OPŠTINE 

        Datum,07.10.2013.godine                                                                                                                        Vasilije Perić, dipl. ecc.  s.r. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot 2: Proširenje postojećeg 

asfaltnog zastora u ulici Drage 

Tokića 

Lot 3: Asfaltiranje 

nekategorisanog puta, Sjever II, 

Ugljevik,  dionica “Ulica  

Kosovke djevojke-

Milovanovići” , dužine 369 m , 

širine završnog sloja kolovozne 

konstrukcije: L1 škk=3,5+1x0,5 

m i L2 škk=2,6+2x0,5 m 

Lot 4: Asfaltiranje platoa na 

parceli k.č. broj 214/2, KO 

Zabrđe,vlasništvo  Milovanović 

Zorana iz Ugljevika  

Lot 5: Asfaltiranje prilaznog 

puta iz ulice Drage Tokića u 

Ugljeviku 

dodatne 

obja.obavještenja o 

nabavci 

 

komunalne poslove 

 Ukupno:       

UKUPNA PROCIJENjENA VRIJEDNOST PLANIRANIH JAVNIH 

NABAVKI ZA 2013.GODINU SA SVIM IZMJENAMA I 

DOPINAMA IZNOSI: 

 

                 1.802.500,00 KM 



 

 

             Na osnovu  člana 43. Zakona  o  lokalnoj samoupravi (,,Službeni  glasnik Republike Srpske“, 

broj: 101/04;42/05 i 118/05),  člana 51. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten opštine Ugljevik“, 

broj: 6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 19/05;52/05;8/06;24/06;70/06 

i 12/09 ) i člana 4. Pravilnika o javnim nabavkama („Sl.bilten opštine Ugljevik“, broj 2/10), Načelnik 

opštine Ugljevik, d o n o s i 

 

 

 

ODLUKU O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI 

ZA 2013.GODINU 

 

 

Član 1. 

Donosi se dopuna Plana javnih nabavki za 2013.godinu i glasi: 

 

U tačci III-RADOVI  dodaje se nova podtačka 23 i glasi:  

LOT-1: A/Građevinski radovi na sanaciji poda od parketa u Sportskoj sali 

             B/ Građevinski radovi na sanacii prostora KK Rudar 

LOT-2:Izgradnja tribina pored odbojkaškog igrališta bazeni, Ugljevik 

Procijenjena vrijednost radova iznosi 43.000,00 KM. 

 

 

Član 2. 

Postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva biće pokrenut u roku od sedam dana od dana 

stupanja na snagu ove Odluke.     

 

 

                                                               Član 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena  u „Službenom    biltenu opštine 

Ugljevik“. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       NAČELNIK OPŠTINE 

 Vasilije Perić, dipl.ecc.s.r. 

 

  

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-404-127/13 

Datum:7.10.2013. 

 

 

                                                                                                                                               

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 



 

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2013. GODINU-broj 11 

 

R
ed

. 
b
ro

j 

Predmet nabavke 
Planirana 

sredstva 

Procijenjena 

vrijednost 

nabavke 

 

Okvirno 

vrijeme 

poktere- 

tanja pos. 

JN 

Okvirno 

vrijeme 

realizacije 

ugovora 

Vrsta 

postupka 

JN 

Odjeljenje zaduženo za 

pripremu posebnog dijela 

tenderske dokumentacije 

 

 

III RADOVI-dodaje se nova podtačka 23 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOT-1: A/Građevinski 

radovi na sanaciji poda 

od parketa u Sportskoj 

sali 

 

B/ Građevinski radovi 

na sanaciji prostora KK 

Rudar 

 

LOT-2: 

Izgradnja tribina pored 

odbojkaškog igrališta 

bazeni, Ugljevik 

43.000,00 43.000,00 oktobar decembar 

Konkur.zahtejev bez 

dodatne 

obja.obavještenja o 

nabavci 

Odjeljenje za prostorno 

urđenje i stambeno 

komunalne poslove 

 

 

Ukupno: 43.000,00 

 

43.000,00 

 

    

 

UKUPNA PROCIJENjENA VRIJEDNOST PLANIRANIH JAVNIH 

NABAVKI ZA 2013.GODINU SA SVIM IZMJENAMA I 

DOPINAMA IZNOSI: 

 

                 1.845.500,00 KM 

 

        Broj : 02-404-127 /13                      NAČELNIK OPŠTINE 

        Datum,7.10.2013.godine                                                                                                                         Vasilije Perić, dipl. ecc.  s.r. 



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

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj: 02-404-118/13 

Datum, 19.9.2013.godine 

 

 

  Na osnovu  člana 43. i 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 

101/04 i 42/05) i člana 51.  i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten Opštine Ugljevik“, broj: 

6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika 

o javnim nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi 

 

                       O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE   

 

  

Član 1. 

 

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke građevinskih radova i to: 

Izgradnja priključka servisnog puta (naselje sjever III u Ugljeviku) na magistralni put M18, dionica 254 

„Stari Ugljevik-Priboj“, stacionaža 1+500, a sve shodno Predmjeru radova, koji će biti sastavni dio 

tenderske dokumentacije. 

                       

Član 2. 

 

Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva bez dodatne objave 

obavještenja o nabavci u Službenom glasdniku BiH. 

 

Član 3. 

 

Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana  1. ove Odluke je 

 27.500,00 KM. 

Sredstva su obezbijeđena  u budžetu opštine Ugljevik za 2013. godinu sa budžetske  stavke 

 „ kapitalna ulaganja“. 

                                                                      Član 4. 

 

Predviđeni rok za izvođenje radova  iz tačke 1. ove Odluke je 20 (dvadeset) dana od  dana uvođenja u 

posao. 

                                                               Član 5. 

 

Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički 

zadovoljavajuće ponude.                                                              

 

                                                               Član 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena  u „Službenom    biltenu opštine 

Ugljevik“. 

 

 

                NAČELNIK OPŠTINE 

 Vasilije Perić, dipl. ecc.  s.r. 
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RE P U B L I K A    S R P S K A                                   

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj: 02-404-117/13 

Datum,19.9.2013.  

 

 

  Na osnovu  člana 43. i 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 

101/04 i 42/05) i člana 51.  i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten Opštine Ugljevik“, broj: 

6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika 

o javnim nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi 

  

                       O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE   

 

  

Član 1. 

 

Donosi se Odluka o pokretanju postupka nabavke ogreva za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice 

Ugljevik. 

Član 2. 

 

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

 

Član 3. 

 

Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana  1. ove Odluke je 2.500,00 KM. 

Sredstva za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke su obezbijeđena  u budžetu opštine 

Ugljevik za 2013. godinu sa budžetske  stavke „rashodi po osnovu utroška energije“. 

 

                                                               Član 4. 

 

Predviđeni rok za nabavku iz tačke 1. ove Odluke je 2 (dva) dana od  dana uplate avansa. 

                                                                

                                                               Član 5. 

 

Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički 

zadovoljavajuće ponude. 

 

                                                                Član 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena  u „Službenom    biltenu opštine 

Ugljevik“. 

 

 

 

                 NAČELNIK OPŠTINE 

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

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

broj : 02-404-108/13 

Datum,  20.09.2013.godine 

 

 

            Na osnovu  člana 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 101/04 i 

42/05),  člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 

08/06, 12/09 i 60/10 )  i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine 

Ugljevik,  d o n o s i  

 

 

ODLUKU 

O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE 

 

 

I 

 

Nakon razmatranja dostavljene ponude u predmetu  javne nabavke  računara i računarske opreme za 

potrebe Administrativne službe opštine Ugljevik, odlučeno je da se ugovor dodijeli : d.o.o. 

„Sony&Computers“, Bijeljina,  sa ponuđenom cijenom u ukupnom iznosu od  5.106,00 KM. 

 

II 

 

U postupku javne nabavke roba iz tačke 1. ove Odluke, putem  zahtjeva za direktan sporazum, broj 02-

404-108/13, ponudu je dostavio pozvani  ponuđač. 

 

Nakon razmatranja dostavljene ponude utvrđeno je da ista  ispunjava  uslove postavljene tenderskom 

dokumentacijom. 

III 

 

Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana 

prijema istog. 

Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa. 

 

IV 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 

 

 

                  NAČELNIK OPŠTINE 

Vasilije Perić, dipl. ecc.  s.r. 
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RE P U B L I K A    S R P S K A                                   

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj: 02-404-119/19 

Datum, 24.09.2013. 

 

  Na osnovu  člana 43. i 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 

101/04 i 42/05) i člana 51.  i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten Opštine Ugljevik“, broj: 

6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika 

o javnim nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi 

 

                       O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE   

  

Član 1. 

 

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i to: 

a)Radovi na izgradnji priključnog niskonaponskog voda u Atmačićima za potrebe  

   mjesnog voda u Srednjoj Trnovi, 

b)Radovi popravke i rekonstrukcije vodovodne mreže na vodovodu Tutnjevac, 

c)Radovi na izgradnji potisnog voda od bunara do rezervoara Janjari (Ugare) i 

d)Radovi na mašinskom opremanju bunara u Janjarima, a sve shodno Predmjeru radova, koji će biti 

sastavni dio tenderske dokumentacije. 

                       

Član 2. 

 

Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva bez dodatne objave 

obavještenja o nabavci u Službenom glasdniku BiH. 

 

Član 3. 

 

Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana  1. ove Odluke je 

 80.000,00 KM. 

Sredstva su obezbijeđena  u budžetu opštine Ugljevik za 2013. godinu sa budžetske  stavke         „ 

kapitalna ulaganja“. 

                                                                      Član 4. 

 

Predviđeni rok za izvođenje radova  iz tačke 1. ove Odluke je 30 (trideset) dana od  dana uvođenja u 

posao. 

                                                                      Član 5. 

 

Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički 

zadovoljavajuće ponude.                                                              

                                                                      Član 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena  u „Službenom    biltenu opštine 

Ugljevik“. 

 

                 NAČELNIK OPŠTINE 

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

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-404-107/13. 

Datum, 25.09.2013. godine 

 

 

Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 

42/05), člana 46. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. Glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 

92/05, 08/06, 12/09 i 60/10), Načelnik Opštine  d o n o s i 

 

ODLUKU 

O PONIŠTAVANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE 

 

I 

U skladu sa članom 46. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH poništava se postupak dodjele ugovora 

u predmetu javne nabavke dogradnje javne rasvjete i to: 

 

Lot 1: Dogradnja javne rasvjete u MZ Tutnjevac, Nikolići 

Lot 2: Dogradnja javne rasvjete u MZ Tutnjevac, Krstići 

Lot 3: Dogradnja javne rasvjete u MZ Donje Zabrđe, Posavci            

Lot 4: Dogradnja javne rasvjete u MZ Korenita, Kandići 

Lot 5: Izgradnja kablovskog voda 0,4 KV, za potrebe snabdijevanja stambene zgrade u    Ugljeviku. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

Dana 11.09.2013. godine ovaj ugovorni organ je pokrenuo proceduru javne nabavke radova iz tačke 1. 

ove Odluke putem konkurentskog zahtjeva broj 02-404-107/13. bez dodatne objave obavještenja o 

nabavci u Službenom glasniku BiH. 

 

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda je upućen sljedećim dobavljačima: 

  

1. D.o.o. „Spark“ Bijeljina, 

2. D.o.o.“D-Struja“ Bijeljina 

3. D.o.o. „Sporting MB“ Ugljevik 

 

U predmetnom postupku javne nabavke, ponuđač d.o.o.“D-Struja“ Bijeljina nije dostavio Uvjerenje 

izdato od strane ovlaštenog organa u BiH u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze plaćanja direktnih 

poreza, traženo tačkom 2. potačka c) Konkurentskog zahtjeva. 

Ponuđač D.o.o.“Spark“ Bijeljina nije ispravno popunio obrazac za cijenu, kao i izmjene ponude u Lotu-

5 nisu parafirane od ovlaštenih osoba kako je navedeno pod tačkom 4.2. Konkurentskog zahtjeva. 

Predmetni postupak javne nabavke poništava se iz razloga što je u ovom postupku javne nabavke broj 

prihvatljivih ponuda manji od tri. 

Upustvo o pravnom lijeku 

Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana 

prijema istog. 

Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 

 

                 NAČELNIK OPŠTINE 

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

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-404-117/13 

Datum,  26.09.2013.godine 

 

 

          Na osnovu  člana 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 101/04 i 

42/05),  člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 

08/06, 12/09 i 60/10 )  i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine 

Ugljevik,  d o n o s i  

 

ODLUKU 

O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE 

 

I 

 

Nakon razmatranja dostavljene ponude u predmetu  javne nabavke isporuke uglja i ogrevnih drva za 

Teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Ugljevik, odlučeno je da se ugovor dodijeli: Z.Z. ,,Ugljevik“ Ugljevik,  

sa ponuđenom cijenom u ukupnom iznosu od  2.118,05 KM. U cijenu je zaračunat PDV-e. 

 

II 

 

U postupku javne nabavke roba iz tačke 1. ove Odluke, putem  zahtjeva za direktan sporazum, broj: 02-

404-117/13, ponudu je dostavio pozvani  ponuđač: 

 

Z.Z. ,,Ugljevik“ Ugljevik 

 

Nakon razmatranja dostavljene ponude utvrđeno je da ista  ispunjava  uslove postavljene tenderskom 

dokumentacijom. 

III 

 

Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana 

prijema iste. 

Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa. 

 

IV 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 

 

 

                 NAČELNIK OPŠTINE 

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

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-404-113/13. 

Datum, 02.10.2013. godine 

 

Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 

42/05), člana 46. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. Glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 

92/05, 08/06, 12/09 i 60/10), Načelnik Opštine  d o n o s i 

 

ODLUKU 

O PONIŠTAVANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE 

 

I 

 

U skladu sa članom 46. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH poništava se postupak dodjele ugovora 

u predmetu javne nabavke radova i to: 

 

Lot-1 :nabavka, dovoz i ugradnja kamenog materijala na mrežu makadamskih, lokalnih i  

            nekategorisanih puteva na području opštine Ugljevik,  

Lot-2: nabavka, dovoz i ugradnja kamenog materijala na makadamske ulice u gradskom  

            dijelu Ugljevika i 

Lot-3: kopanje-čišćenje odvodnih putnih jaraka na mreži lokalnih i nekategorisanih  

            puteva i ulica opštine Ugljevik, 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

Dana 16.09.2013. godine ovaj ugovorni organ je pokrenuo proceduru javne nabavke radova iz tačke 1. 

ove Odluke putem konkurentskog zahtjeva broj 02-404-113/13. bez dodatne objave obavještenja o 

nabavci u Službenom glasniku BiH. 

 

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda je upućen sljedećim dobavljačima: 

  

1. D.o.o. „Jović S&D“ Ugljevik, 

2. D.o.o.“Mont Gradnja“ Ugljevik 

3. D.o.o. „Oligo Kommerc“ Suvo Polje i 

4. D.o.o.“Buk Promet“ Bijeljina 

 

U predmetnom postupku javne nabavke, ponuđač d.o.o.“Oligo Kommerc“ Suvo Polje nije dostavio 

ponudu do krajnjeg roka određenog tenderskom dokumentacijom, ponuđač d.o.o.“Mont Gradnja“ 

Ugljevik je dostavio ponudu posle krajnjeg roka predviđenog za dostavu ponuda. 

Ponuda je stigla dana 30.09.2013.godine u 10 sati i 15 minuta, a tenderskom dokumentacijom 

predviđen rok za prijem ponuda je do 10 sati, pa zbog toga ponuda nije uzeta u razmatranje, nego je 

neotvorena vraćena ponuđaču. 

Predmetni postupak javne nabavke poništava se iz razloga što je u ovom postupku javne nabavke broj 

prihvatljivih ponuda manji od tri. 

 

Upustvo o pravnom lijeku 

Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana 

prijema istog. 

Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 

 

                 NAČELNIK OPŠTINE 

Vasilije Perić, dipl. ecc.  s.r. 
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RE P U B L I K A    S R P S K A                                   

OPŠTIN UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj: 02-404-122/13 

Datum, 02.10.2013. 

 

   

 Na osnovu  člana 43. i 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 

101/04 i 42/05) i člana 51.  i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten Opštine Ugljevik“, broj: 

6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika 

o javnim nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi 

 

                       O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE   

 

 

Član 1. 

 

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za građevinske radove na sanaciji 

građevinskih limova dijela stambeno-poslovnog objekta P+3 u Ugljeviku, Trg Draže Mihailovića.  

Član 2. 

 

Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem zahtjeva za direktan sporazum. 

 

Član 3. 

 

Predviđeni  iznos  sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana  1. ove Odluke je 

6.000,00 KM. 

Sredstva su obezbijeđena  u budžetu opštine Ugljevik za 2013. godinu sa budžetske  stavke „kapitalna 

pomoć “.                                                                                                      

                                                                 Član 4. 

 

Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički 

zadovoljavajuće ponude.                                                              

 

                                                                 Član 5. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena  u „Službenom    biltenu opštine 

Ugljevik“. 

 

 

                  NAČELNIK OPŠTINE 

   Vasilije Perić, dipl. ecc.  s.r. 
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RE P U B L I K A    S R P S K A                                   

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj: 02-404-121/13 

Datum, 3.10.2013. 

 

 

  Na osnovu  člana 43. i 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 

101/04 i 42/05) i člana 51.  i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten Opštine Ugljevik“, broj: 

6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika 

o javnim nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi 

 

                       O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE   

 

 

Član 1. 

 

Donosi se Odluka o pokretanju postupka nabavke guma za vozilo „Kamaz“-cisterna, a  za potrebe 

Teritorijalne vatrogasne jedinice Ugljevik. 

 

Član 2. 

 

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

 

Član 3. 

 

Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana  1. ove Odluke je 4.400,00 KM. 

Sredstva za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke su obezbijeđena  u budžetu opštine 

Ugljevik za 2013. godinu sa budžetske  stavke „ Izdaci za zalihe inventara“.                                        

 

                                                               Član 4. 

 

Predviđeni rok za nabavku iz tačke 1. ove Odluke je 2 (dva) dana od  dana potpisivanja ugovora. 

                                                                

                                                               Član 5. 

 

Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički 

zadovoljavajuće ponude. 

 

                                                                Član 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena  u „Službenom    biltenu opštine 

Ugljevik“. 

 

 

                NAČELNIK OPŠTINE 

Vasilije Perić, dipl. ecc.  s.r. 
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RE P U B L I K A    S R P S K A                                   

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj: 02-404-123 

Datum, 03.10.2013.   

 

  Na osnovu  člana 43. i 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 

101/04 i 42/05) i člana 51.  i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten Opštine Ugljevik“, broj: 

6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika 

o javnim nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi 

  

                     O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE  

   

Član 1. 

 

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke elektro radova i to:  

Izgradnja javne rasvjete na području opštine Ugljevik. 

 

LOT-1: Javna rasvjeta Ugljevička Obrijež-Jovičići 

LOT-2: Javna rasvjeta Ugljevička Obrijež 

LOT-3: Javna rasvjeta Ravno Polje –Maksimovići 

LOT-4: Javna rasvjeta Ravno Polje-pješačka zona nastavak 

LOT-5: Javna rasvjeta Ravno Polje -Markovići 

LOT-6: Javna rasvjeta Donja Trnova-Dobričići 

LOT-7: Javna rasvjeta Donja Trnova -Nikolići 

LOT-8: Javna rasvjeta Janjari 

Član 2. 

 

Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva, bez dodatnog 

objavljivanja obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH. 

 

Član 3. 

 

Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana  1. ove Odluke je 

 52.000,00  KM. 

Sredstva su obezbijeđena  u budžetu opštine Ugljevik za 2013. godinu sa budžetske  stavke „kapitalna 

ulaganja“  

Član 4. 

 

Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke  je 20 (dvadeset) dana od dana uvođenja u 

posao. 

Član 5. 

 

Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički 

zadovoljavajuće ponude. 

                                                                     Član 6. 

 

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja. 

 

                                                                    Član 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena  u „Službenom    biltenu opštine 

Ugljevik“. 

                 NAČELNIK OPŠTINE 

Vasilije Perić, dipl. ecc.  s.r. 
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RE P U B L I K A    S R P S K A                                   

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj: 02-404-125/13 

Datum,3.10.2013.   

 

 

  Na osnovu  člana 43. i 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 

101/04 i 42/05) i člana 51.  i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten Opštine Ugljevik“, broj: 

6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika 

o javnim nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi 

  

                       O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE   

  

Član 1. 

 

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova i to: 

Izrada biste „Filipa Višnjića“ u Gornjoj Trnovi.    

                 

Član 2. 

 

Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva, bez dodatnog 

objavljivanja obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH. 

 

Član 3. 

 

Predviđen iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana  1. ove Odluke je 17.000,00 KM. 

Sredstva su obezbijeđena  u budžetu opštine Ugljevik za 2013. godinu sa budžetske  stavke  

„kapitalna ulaganja“. 

Član 4. 

 

Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke  je 30 dana od dana obostranog potpisivanja 

ugovora. 

                                                                    Član 5. 

 

Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički 

zadovoljavajuće ponude. 

                                                                     Član 6. 

 

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja. 

                                                               

Član 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena  u „Službenom    biltenu opštine 

Ugljevik“. 

 

                NAČELNIK OPŠTINE 

Vasilije Perić, dipl. ecc.  s.r. 
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RE P U B L I K A    S R P S K A                                   

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj: 02-404-124/13 

Datum, 3.10.2013. 

 

  Na osnovu  člana 43. i 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 

101/04 i 42/05) i člana 51.  i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten Opštine Ugljevik“, broj: 

6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika 

o javnim nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi 

 

                       O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE   

 

Član 1. 

 

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova zimskog održavanja puteva i ulica : 

 

Lot-1 : zimsko održavanje mreže lokalnih i nekategorisanih puteva na prostoru  

             istočnog dijela opštine Ugljevik, 

Lot-2 : zimsko održavanje mreže lokalnih i nekategorisanih puteva na prostoru južnog  

            dijela opštine Ugljevik i 

Lot-3  : zimsko održavanje mreže lokalnih i nekategorisanih puteva na prostoru  

             sjevernog  dijela opštine Ugljevik i ulica i parkinga u gradskom dijelu  Ugljevika  

                       

Član 2. 

 

Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem otvorenog postupka. 

Predviđa se zaključivanje okvirnog sporazuma. 

Okvirni sporazum zaključuje se na period od dvije godine odnosno do 31.03.2015.godine. 

 

Član 3. 

 

Predviđeni maksimalni iznos bruto sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana  1. ove Odluke je 

280.000,00  KM. 

Sredstva su obezbijeđena  u budžetu opštine Ugljevik sa budžetske  stavke „troškovi za zimsko 

održavanje“.     

                                                               Član 4. 

 

Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke  je  

od 15.11.2013.do31.03.2014.godine i od 15.11.2014.do 31.03.2015.godine. 

 

                                                               Član 5. 

 

Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički 

prihvatljive ponude. 

                                                                Član 6. 

 

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja. 

 

                                                                Član 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena  u „Službenom    biltenu opštine 

Ugljevik“. 

                 NAČELNIK OPŠTINE 

Vasilije Perić, dipl. ecc.  s.r. 

 

REPUBLIKA SRPSKA 
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OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj : 02-404-112/13 

Datum, 03.10.2013.godine 

 

Na osnovu  člana 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 101/04 i 

42/05),  člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 

08/06, 12/09 i 60/10 )  i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik 

Opštine Ugljevik,  d o n o s i  

 

ODLUKU 

O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU  

NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA 

 

I 

Nakon razmatranja dostavljenih ponuda u predmetu nabavke i to: 

Održavanje javne rasvjete na području opštine Ugljevik-nabavka materijala i usluge ugradnje, odlučeno 

je da se ugovor dodijeli : d.o.o. „Energo Sistem“ Brčko, sa ponuđenom cijenom u iznosu od: 38.569,05 

KM. U cijenu je zaračunat PDV-e. 

 

II 

U postupku javne nabavke roba iz tačke 1. ove Odluke, putem  konkurentskog zahtjeva broj  

02-404-112/13, bez dodatne objave Obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH, ponude su 

dostavili ponuđači : 

                                 

1.  D.o.o. „Elnar“, Banja Luka  

2.  D.o.o. „Work“ Bijeljina                                                  

3. D.o.o. „Energo Sistem“, Brčko                     

III 

Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički 

je  utvrdila da  sve dostavljene ponude  ispunjavaju  uslove postavljene tenderskom dokumentacijom. 

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da je kriterij za ocjenu ponuda „najniža cijena tehnički 

zadovoljavajuće ponude“. 

Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, nakon analize, poređenja i ocjena ponuda, 

zapisnički je ocjenila dostavljene ponude- utvrdila rang-listu za izvođenje radova definisanih u tačci 1. 

ove odluke  i predložila da se ugovor dodijeli 

 d.o.o. „Energo Sistem“ Brčko. 

                                                                             

Rang lista:  

Redni  broj Izvođač Cijena ponude sa PDV-om 

1. D.o.o. „Energo Sistem“Brčko 38.569,05 

2. D.o.o. „Elnar“,Banja Luka 38.920,05 

3. D.o.o. „Work“ Bijeljina 45.026,28 

 

Načelnik Opštine je u cjelosti prihvatio prijedlog Komisije. 

 

IV 

Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana 

prijema istog. 

Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa. 

V 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 

                NAČELNIK OPŠTINE 

Vasilije Perić, dipl. ecc.  s.r. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 
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Broj : 02-404-111/13 

Datum, 03.10.2013.godine 

 

Na osnovu  člana 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 101/04 i 

42/05),  člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 

08/06, 12/09 i 60/10 )  i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik 

Opštine Ugljevik,  d o n o s i  

 

ODLUKU 

O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU  

NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA 

 

I 

Nakon razmatranja dostavljenih ponuda u predmetu nabavke radova i to: 

Izgradnja bunara za potrebe postojećeg vodovoda u Mjesnoj zajednici Glinje, odlučeno je da se ugovor 

dodijeli : d.o.o. „Zidar Živanović“ Donja Trnova, sa ponuđenom cijenom u iznosu od: 24.443,64 KM. 

U cijenu je zaračunat PDV-e. 

II 

U postupku javne nabavke radova iz tačke 1. ove Odluke, putem  konkurentskog zahtjeva broj  

02-404-111/13, putem obavještenja o nabavci objavljenog  u “Službenom glasniku BiH” broj 73/13 od 

23.09.2013.godine, pod brojem 81-7-3-4-60/13, ponude su dostavili ponuđači : 

                                 

1.  D.o.o. „Ibis Inženjering“, Banja Luka  

2.  D.o.o. „Zulić Inženjering“ Tuzla                                                  

3. D.o.o. „BH Bušenje“, Tuzla  

4. D.o.o.“Zidar Živanović“ Donja Trnova                     

 

III 

Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički 

je  utvrdila da je u ovom postupku nabavke dostavljena samo jedna odgovarajuća ponuda od strane 

jednog kvalifikovanog ponuđača i to D.o.o.“Zidar Živanović“ Donja Trnova.  

Pošto se ugovorni organ opredijelio na dodatno objavljivanje obavještenja o nabavci, gdje se ne 

zahtijeva ponavljanje postupka u slučaju prijema manje od tri odgovarajuće ponude, u tom slučaju se 

može dodijeliti ugovor ponuđaču čija ponuda zadovoljava kriterije navedene u tenderskoj 

dokumentaciji. 

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da je kriterij za ocjenu ponuda „najniža cijena tehnički 

zadovoljavajuće ponude“. 

Komisija je nakon analize, poređenja i ocjene ponude predložila da se ugovor za radove definisane u 

tačci 1. ove Odluke dodijele  d.o.o. „Zidar Živanović“ Donja Trnova. 

 
Načelnik Opštine je u cjelosti prihvatio prijedlog Komisije. 

 

IV 

Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana 

prijema istog. 

Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa. 

 

V 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 

 

                 NAČELNIK OPŠTINE 

Vasilije Perić, dipl. ecc.  s.r. 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj : 02-404-118/13 

Datum, 04.10.2013.godine 
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Na osnovu  člana 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 101/04 i 

42/05),  člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 

08/06, 12/09 i 60/10 )  i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik 

Opštine Ugljevik,  d o n o s i  

 

ODLUKU 

O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU  

NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA 

I 

Nakon razmatranja dostavljenih ponuda u predmetu nabavke građevinskih radova i to: 

Izgradnja priključka servisnog puta (naselje sjever III u Ugljeviku) na magistralni put M18, dionica 254 

„Stari Ugljevik-Priboj“, stacionaža 1+500, odlučeno je da se ugovor dodijeli : d.o.o. „Jović S&D“ 

Ugljevik, sa ponuđenom cijenom u iznosu od: 29.373,73 KM. U cijenu je zaračunat PDV-e. 

II 

U postupku javne nabavke radova iz tačke 1. ove Odluke, putem  konkurentskog zahtjeva broj  

02-404-118/13, bez dodatne objave Obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH, ponude su 

dostavili ponuđači : 

                       

1.  D.o.o. „Jović S&D“, Ugljevik  

2.  D.o.o. „Buk promet“ Bijeljina                                                 

3. D.o.o. „Inter Trans“, Ugljevik                     

III 

Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički 

je  utvrdila da  sve dostavljene ponude  ispunjavaju  uslove postavljene tenderskom dokumentacijom. 

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da je kriterij za ocjenu ponuda „najniža cijena tehnički 

zadovoljavajuće ponude“. 

Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, nakon analize, poređenja i ocjena ponuda, 

zapisnički je ocjenila dostavljene ponude- utvrdila rang-listu za izvođenje radova definisanih u tačci 1. 

ove odluke  i predložila da se ugovor dodijeli 

d.o.o. „Jović S&D“ Ugljevik.                                                                                    

 

Rang lista:  

Redni broj Izvođač Cijena ponude sa PDV-om 

1. D.o.o. „Jović S&D“, Ugljevik  

  
29.373,73 

2. D.o.o. „Buk promet“ Bijeljina                                                 

 
29.887,95 

3.  D.o.o. „Inter Trans“,Ugljevik                     37.363,72 

 

Načelnik Opštine je u cjelosti prihvatio prijedlog Komisije. 

IV 

Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana 

prijema istog. 

Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa. 

V 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.     

    

                 NAČELNIK OPŠTINE 

Vasilije Perić, dipl. ecc.  s.r. 

 

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

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj: 02-404-130/13 

Datum, 07.10.2013. 
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  Na osnovu  člana 43. i 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 

101/04 i 42/05) i člana 51.  i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten Opštine Ugljevik“, broj: 

6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika 

o javnim nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi 

 

                       O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE   

  

Član 1. 

 

Donosi se Odluka o pokretanju postupka nabavke građevinskih radova i to: 

Lot 1: Izgradnja AB kolovoza na lokalnom putu L54, ukupne dužine 120 m, 

            širine betonske trake: 3,0 m 

 

Lot 2: Rekonstrukcija dijela nekat. puta k.č. broj:2966,KO Ugljevik u MZ Stari      Ugljevik, zaseok 

Falčići, dužine 230 m , širine tucaničkog zastora š=3.0m 

 

Lot 3: Nastavak izgradnje dijela nekat. puta u MZ Bogutovo Selo,dionica: Ćetenište –  Maleševci, 

dužine 500.0m +160m , širine tucaničkog zastora š=2.6m, k.č. broj:4062, KO Bogutovo Selo 

 

Lot 4: Rekonstrukcija dijela nekat. puta k.č. broj:1305/2, KO Bogutovo Selo,u MZ  Brđani-Prokos, 

L51-Pecka, dužine 180 m , širine tucaničkog zastora š=3.0m, a sve shodno Predmjerima 

radova, koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije. 

                       

Član 2. 

 

Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva bez dodatne objave 

obavještenja o nabavci u Službenom glasdniku BiH. 

 

Član 3. 

 

Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana  1. ove Odluke je  

47.000,00 KM. 

Sredstva su obezbijeđena  u budžetu opštine Ugljevik za 2013. godinu sa budžetske  stavke „kapitalna 

ulaganja“ za radove iz Lota-1, a za radove iz Lot-2, Lot-3 i Lot-4 sa budžetske stavke „tekuće 

održavanje“. 

                                                                      Član 4. 

 

Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 10 (deset) dana od dana uvođenja u posao. 

                                                                     Član 5. 

 

Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički 

zadovoljavajuće ponude.                                                              

                                                                   Član 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena  u „Službenom    biltenu opštine 

Ugljevik“. 

 

                 NAČELNIK OPŠTINE 

Vasilije Perić, dipl. ecc.  s.r. 

 

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

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj: 02-404-131/13 

Datum, 8.10.2013. 
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  Na osnovu  člana 43. i 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 

101/04 i 42/05) i člana 51.  i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten Opštine Ugljevik“, broj: 

6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika 

o javnim nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi 

 

                       O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE   

 

Član 1. 

 

Donosi se Odluka o pokretanju postupka nabavke građevinskih radova i to: 

Lot 1: Nivelacija Ulice Ćirila i Metodija u Ugljeviku 

Lot 2: Proširenje postojećeg asfaltnog zastora u ulici Drage Tokića 

Lot 3: Asfaltiranje nekategorisanog puta, Sjever II, Ugljevik,  dionica “Ulica  Kosovke djevojke-

Milovanovići” , dužine 369 m , širine završnog sloja kolovozne konstrukcije: L1 škk=3,5+1x0,5 

m i L2 škk=2,6+2x0,5 m 

Lot 4: Asfaltiranje platoa na parceli k.č. broj 214/2, KO Zabrđe,vlasništvo  Milovanović Zorana iz 

Ugljevika  

Lot 5: Asfaltiranje prilaznog puta iz ulice Drage Tokića u Ugljeviku,a sve shodno Predmjerima radova, 

koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije. 

                       

Član 2. 

 

Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva bez dodatne objave 

obavještenja o nabavci u Službenom glasdniku BiH. 

 

Član 3. 

 

Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana  1. ove Odluke je 

93.000,00 KM. 

Sredstva su obezbijeđena  u budžetu opštine Ugljevik za 2013. godinu sa budžetske  stavke „kapitalna 

ulaganja“ za radove iz Lota-1, Lota-2 i Lota-3, a za radove iz Lot-4 i Lot-5  sa budžetske stavke 

„kapitalna pomoć“. 

                                                                  Član 4. 

 

Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 10 (deset) dana od dana uvođenja u posao. 

                                                                   Član 5. 

 

Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički 

zadovoljavajuće ponude.                                                              

                                                                   Član 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena  u „Službenom    biltenu opštine 

Ugljevik“. 

 

                 NAČELNIK OPŠTINE 

Vasilije Perić, dipl. ecc.  s.r. 
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RE P U B L I K A    S R P S K A                                   

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj: 02-404-132/13 

Datum, 8.10.2013.  

 

 Na osnovu  člana 43. i 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 101/04 i 

42/05) i člana 51.  i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana 

1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim 

nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi 

 

                       O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE   

  

Član 1. 

 

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova i to: 

LOT-1: A/Građevinski radovi na sanaciji poda od parketa u Sportskoj sali 

             B/ Građevinski radovi na sanacii prostora KK Rudar 

LOT-2:Izgradnja tribina pored odbojkaškog igrališta bazeni, Ugljevik, a sve shodno Predmjeru radova 

koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.       

                 

Član 2. 

 

Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva, bez 

dodatne objave obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH.  

 

Član 3. 

 

Predviđen iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana  1. ove Odluke je 43.000,00 KM. 

Sredstva su obezbijeđena  u budžetu opštine Ugljevik za 2013. godinu za radove iz 

Lota-1  sa budžetske  stavke „tekuće održavanje“ i radove iz Lota-2 sa budžetske stavke „kapitalno 

ulaganje“. 

                                                                          Član 4. 

 

Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke  je 25 dana  za radove iz  

Lota-1, a za radove iz Lota-2 je 10 dana od dana uvođenja u posao. 

 

                                                               Član 5. 

 

Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički 

zadovoljavajuće ponude. 

 

                                                                Član 6. 

 

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja. 

                                                                

                                                                Član 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena  u „Službenom    biltenu opštine 

Ugljevik“. 

 

                 NAČELNIK OPŠTINE 

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

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

broj : 02-404-119/13 

Datum, 11.10.2013.godine 

 

Na osnovu  člana 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 101/04 i 

42/05),  člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 

08/06, 12/09 i 60/10 )  i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik 

Opštine Ugljevik,  d o n o s i  

 

ODLUKU 

O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU  

NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA 

I 

Nakon razmatranja dostavljenih ponuda u predmetu nabavke i to: 

a)Radovi na izgradnji priključnog niskonaponskog voda u Atmačićima za potrebe  

   mjesnog voda u Srednjoj Trnovi, 

b)Radovi popravke i rekonstrukcije vodovodne mreže na vodovodu Tutnjevac, 

c)Radovi na izgradnji potisnog voda od bunara do rezervoara Janjari (Ugare) i 

d)Radovi na mašinskom opremanju bunara u Janjarima, odlučeno je da se ugovor dodijeli : d.o.o. 

„Oligo Kommerc“ Suvo Polje, sa ponuđenom cijenom u iznosu od: 92.364,57 KM.  

U cijenu je zaračunat PDV-e. 

II 

U postupku javne nabavke radova iz tačke 1. ove Odluke, putem  konkurentskog zahtjeva broj  

02-404-119/13, bez dodatne objave Obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH, ponude su 

dostavili ponuđači : 

1. D.o.o. „Jović S&D“, Ugljevik  

2. D.o.o. „Instel“ Bijeljina                                                 

3. D.o.o. „Oligo Kommerc“, Suvo Polje 

4. D.o.o.“Mont Gradnja“ Ugljevik                    

III 

Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički 

je  utvrdila da  sve dostavljene ponude  ispunjavaju  uslove postavljene tenderskom dokumentacijom. 

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da je kriterij za ocjenu ponuda „najniža cijena tehnički 

zadovoljavajuće ponude“. 

Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, nakon analize, poređenja i ocjena ponuda, 

zapisnički je ocjenila dostavljene ponude- utvrdila rang-listu za izvođenje radova definisanih u tačci 1. 

ove odluke  i predložila da se ugovor dodijeli 

d.o.o. „Oligo Kommerc“ Suvo Polje.                                                     

Rang lista:  

Redni broj Izvođač Cijena ponude sa PDV-om 

1. D.o.o. „Oligo Kommerc“, Suvo Polje 92.364,57 

2. D.o.o. „Instel“ Bijeljina                                                 93.059,22 

3. D.o.o.“Mont Gradnja“ Ugljevik                    93.080,33 

 4. D.o.o. „Jović S&D“, Ugljevik 93.512,79 
 

Načelnik Opštine je u cjelosti prihvatio prijedlog Komisije. 

IV 

Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana 

prijema istog. 

Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa. 

V 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.                                                                          

                                                                                                                         NAČELNIK OPŠTINE 

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

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

broj : 02-404-121/13 

Datum,  11.10.2013.godine 

 

 

                    Na osnovu  člana 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 101/04 i 

42/05),  člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 

08/06, 12/09 i 60/10 ), Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i  

 

 

ODLUKU 

O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE 

 

 

I 

 

Nakon razmatranja dostavljene ponude u predmetu  javne nabavke guma za vozilo „Kamaz“-cisterna za 

potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Ugljevik, odlučeno je da se ugovor dodijeli : Vulkanizersko 

trgovinska radnja„Gigo“, Ugljevik,  sa ponuđenom cijenom u ukupnom iznosu od  4.340,00 KM. 

Obveznik nije u sistemu PDV-a. 

 

II 

 

U postupku javne nabavke roba iz tačke 1. ove Odluke, putem  zahtjeva za direktan sporazum, broj 02-

404-121/13, ponudu je dostavio pozvani  ponuđač. 

 

Nakon razmatranja dostavljene ponude utvrđeno je da ista  ispunjava  uslove postavljene tenderskom 

dokumentacijom. 

 

III 

 

Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana 

prijema istog. 

Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa. 

 

IV 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 

 

                 NAČELNIK OPŠTINE 

Vasilije Perić, dipl. ecc.  s.r. 

 

  



Broj  9/13                                                         S L U Ž B E N I     B I L T E N                                                    Strana   102. 

  

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj : 02-404-122/13 

Datum,  11.10.2013.godine 

 

 

           Na osnovu  člana 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 101/04 i 

42/05),  člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 

08/06, 12/09 i 60/10 ), Načelnik Opštine Ugljevik,  d o n o s i  

 

 

ODLUKU 

O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE 

 

 

I 

 

Nakon razmatranja dostavljene ponude u predmetu nabavke građevinskih radova na sanaciji građevinskih 

limova dijela stambeno-poslovnog objekta P+3 u Ugljeviku, odlučeno je da se ugovor dodijeli : 

D.o.o.„Profi mont“, Ugljevik,  sa ponuđenom cijenom u ukupnom iznosu od   

6.870,83,00 KM. U cijenu je uračunat  PDV-e. 

 

II 

 

U postupku javne nabavke radova iz tačke 1. ove Odluke, putem  zahtjeva za direktan sporazum, broj 02-

404-122/13, ponudu je dostavio pozvani  ponuđač. 

 

Nakon razmatranja dostavljene ponude utvrđeno je da ista  ispunjava  uslove postavljene tenderskom 

dokumentacijom. 

 

III 

 

Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana 

prijema istog. 

Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa. 

 

IV 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 

 

 

                 NAČELNIK OPŠTINE 

Vasilije Perić, dipl. ecc.  s.r. 

 

 

 

 


