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АКТИ СО-е 

 

На основу члана 26. Статута општине Угљевик (,,Службени билтен општине 

Угљевик,, број 6/05, 4/07, 4/08, 5/09 и 4/12 ) и члана 15. Одлуке о признањима у 

Општини Угљевик (,,Службени билтен општине Угљевик,, број 5/99. и 7/01), Скупштина 

општине Угљевик, на сједници одржаној дана    22. 10. 2013. године, д о н о с и  

 

    

 З А К Љ У Ч А К  

О ДОДЈЕЛИ ОПШТИНСКИХ ПРИЗНАЊА 

 

 

Поводом Свете Петке – Параскеве, Славе општине Угљевик, додјељују се слиједећа 

признања: 

 

I – ПОВЕЉА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК  

 

Oркестар хармоника ,,Алекса Шантић,, Угљевик за  истакнут рад и дјела  од општег 

значаја за  општину Угљевик, у области музичког стваралаштва.  

 

 

II -  М Е Д А Љ Е  

 

      ЗЛАТНА МЕДАЉА ,,Филип Вишњић,,  

 

       Професор  Владимир Мурза, за  постигнуте успјехе  у области музичког стваралаштва. 

 

       Професор Александар Скљаров, за постигнуте успјехе  у области музичког стваралаштва. 

 

      Цвијетиновић Томислав, ученик основне музичке школе „Корнелије Станковић“  

      Угљевик, за постигнуте успјехе  у области музичког стваралаштва. 

 

      Сања Јовић, ђак генерације СШ ,,Михаило Петровић Алас,, Угљевик ,  за  постигнуте       

      успјехе  у области образовања. 

 

      Ахметовић Ибрахим из Шапца,  за допринос у развоју културно умјетничког стваралаштва. 

 

 

     СРЕБРЕНА МЕДАЉА ,,Филип Вишњић,,  

 

     Петровић  Недељко из Доњег Забрђа, за допринос у развоју спорта 

   

 

     БРОНЗАНА МЕДАЉА ,,Филип Вишњић,,  

 

     Нада Марковић из Угљевика  за  постигнуте успјехе у области  културе 
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III -   ЗНАЧКЕ ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

 

ЗЛАТНЕ ЗНАЧКЕ  

 

Постхумно, Др Јово Симић,   за истакнут дугогодишњи рад и допринос у области  

 здравства.   

 

Постхумно, Блашко Миливојевић, за истакнут дугогодишњи рад и допринос у 

области  здравства.  

 

Постхумно, Петар Р. Нешковић, за истакнут дугогодишњи  допринос у 

функционисању   Скупштине и локалне заједнице. 

 

      ,,БОРС ПРЕПОРОД,, Д.О.О. Угљевик , за  постигнуте успјехе у  области  привреде. 

  

       Ђорђија  Аврамовић, за постигнуте резултате   у области привреде. 

 

       Томислав  Беновић, за  несебично пожртвовање и хуманост у заштити  интереса 

радника РиТЕ Угљевик,  као члан Синдикалног одбора.   

 

 

      СРЕБРЕНА  ЗНАЧКА  

   

      Михајло Секулић из Тутњевца ,  за  постигнуте успјехе у области производње воћа.  

 

 

 Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у 

,,Службеном билтену општине Угљевик,,.  

 

 

 

РЕПУБЛИКА   СРПСКА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                               ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Број: 01-013- 31 /13                                                                  Ђоко Симић, професор  с.р.   

Датум,  22. 10. 2013. године 
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 43. алинеја 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

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

Начелник општине Угљевик доноси 

П Р А В И Л Н И К 

О  ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О  ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ОПШТИНСКОЈ АДМИНИСТРАТИВНОЈ 

СЛУЖБИ ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

 

Члан 1. 

 

             У  Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској 

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

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

радних мјеста Одјељак V-3 Одјељење за друштвене дјелатности, Одсијек за борачко-

инвалидску заштиту и ЦЖР у тачки 3. назив радног мјеста мијења се и гласи: 

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ“ и у истој тачки у опису посла додаје се једна алинеја која гласи: „- вођење 

евиденција споменика.“ 

 

             У истом Одјељку, Одсијек за друштвене дјелатности у тачки 1. у опису посла 

алинеје 12. и 13. бришу се. 

 

             У истом члану у Одјељку V-4 Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове у тачки 9. у опису посла додају се двије алинеје које гласе: 

 

             „- издавање лиценци „Б“ и „Д“ за превознике и возило, 

 

               - издавање легитимација за возаче моторних возила“. 

           

   У истом Одјељку додаје се тачка 14. која гласи: 

 

„ 14. СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА КОНТРОЛУ НАПЛАТЕ  

Опис послова: -

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

сарадња са Одјељењем за финансије 

вођење картица комуналне накнаде, закупа земљишта, рекламних 
паноа и љетних башта, 

достава података о задужењу и наплати прихода, стање дуга као и 

других извјештаја, 

издавање потврда на основу извршених уплата и увида у картице 

обвезника комуналне накнаде, закупа и др. потраживања, 

слање и вођење евиденција послатих опомена обвезницима који су 

пали у доцњу, 

активности на што већој свеобухватности обвезника плаћања 

комуналне накнаде, закупа и др. потраживања и њихова боља 

наплата,  

обавља и друге послове по наређењу начелника Одјељења. 

Одговорност: - 

 

 

- 

одговоран за законито, благовремено и економично извршење 

повјерених послова 

 

за свој рад одговоран је начелнику одјељења 
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Услови: - 

- 

- 

- 

ССС, економског смјера 

три године радног искуства 

стручни испит за рад у управи 

познавање рада на рачунару  

 

Статус: - општински службеник, стручни сарадник  

Број извршилаца: - 1 извршилац 

 

 

          У истом члану у Одјељку V-5 Одјељење за финансије, Одсијеку за буџет и 

рачуноводство у тачки 2.  у условима додаје алинеја која гласи: „лиценцу 

сертификованог рачуновође“. 

 

          У истом Одјељку  и истом одсијеку у тачки 5. у условима алинеја 1 мијења се и 

гласи: „ВСС, економског смијера“. 

 

                                                                                  Члан 2. 

 

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

билтену општине Угљевик“ 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                               

Број: 02-12- 12/13 

Датум, 25. 09. 2013. године 
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На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 

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

општине Угљевик, дана 25.09.2013. године, д о н о с и: 

УПУТСТВО 

о кретању финансијско-књиговодствене документације у Административној 

служби општине Угљевик 

 

1. СВРХА И ЦИЉ 

Упутством се дају смјернице за кретање документације у вези са финансијским 

трансакцијама у оквиру буџетске потрошње Административне службе и остварења 

прихода општине Угљевик, по основу закона, подзаконских аката, уговора, судских 

одлука, управних и других аката надлежних органа. 

Циљ Упутства је регулисање кретања финансијско-књиговодствене 

документације (у даљем тексту: ФКД) у функцији побољшања ефикасности система 

интерних контрола и обезбјеђења квалитетне основе за евидентирање и извјештавање о 

финансијским трансакцијама и пословним догађајима у Административној служби 

општине општине Угљевик. 

2. ПОДРУЧЈЕ И ПРИМЈЕНА 

Ово Упутство се примјењује на све организационе јединице Административне 

службе општине који су одређени као подручја кретања ФКД докумената. 

3. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 

3.1. Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста у 

Административној служби општине Угљевик 

3.2. Правилник о канцеларијском пословању Административне службе општине 

Угљевик 

3.3. Правилник о платама, накнадама и осталим примањима запослених у 

општинској управи 

3.4. Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима 

3.5. Правилник о рачуноводственој политици општине Угљевик 

3.6. Одлука о начину организовања локалног трезора општине Угљевик 

3.7. Календар исплата/Листа приоритета плаћања 

 

4. ДЕФИНИЦИЈЕ, ОЗНАКЕ, СИМБОЛИ И СКРАЋЕНИЦЕ 

 ФКД/финансијско-књиговодствена документација: 

− екстерна документа - ситуације, улазне фактуре, судска рјешења, вансудска 

поравнања, обрачуни,  књижне обавијести и др. 

− интерна документа - одлуке, закључци, рјешења, путни налози, обрачуни плата 

идругих личних примања запослених и лица ангажованих по уговорима 

одобрења/налози за плаћања, као и други акти/документи надлежних органа у 

вези са финансијским трансакцијама 

 обрасци за трезорско пословање - обрасци које попуњава АС општине Угљевик 

и остали ниже потрошачке јединице (1-Захтјев за набавку, 2-Група рачуна и 

аванси, З-Група налога за књижење, 4-Добављач/ представништво/банка, 5-Бруто 

плате и накнаде за комисије) 

 организациона јединица АС - одјељење/служба Административне службе 

општине Угљевик 
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 НПЈ - ниже потрошачке јединице локалног трезора (Административна служба, 

Центар за сооцијални рад, Центар за културу, Ватрогасна јединица, Дјечије 

обданиште, Агенција за развој МСП, Средња школа и Народна библиотека). 

 Остали буџетски корисници-корисници буџета општине Угљевик, осим НПЈ 

 локални трезор: Административна служба општине и Остале ниже потрошачке 

јединице 

 добављач - организација или особа која снабдијева производом, робом или врши 

услуге за потребе Административне службе 

 купац/корисник - организација /грађанин/ која прима производ /услугу/ 

 овјера - представља верификациону процедуру ФКД којом се утврђује 

потпуност, тачност, аутентичност и/или ваљаност трансакција, догађаја или 

информација 

 одобрење/налог за плаћање - интерно креиран документ којим се налаже 

исплата буџетских средстава (на основу извршног акта суда, Скупштине општине 

Угљевик и других надлежних органа, аванс по уговору и сл.) са прописаним 

основним елементима неопходним за исправно поступање у исплати и 

евидентирању података. Налог за плаћање се попуњава на обрасцу који је у 

прилогу овог Упутства (Прилог 1) 

 АС - Административна служба општине Угљевик 

 ИДК - интерна доставна књига 

5. ОПИС КОРАКА, ОДГОВОРНОСТИ И ОВЛАШЋЕЊА 

ФКД у АС општине Угљевик треба да осигура чување доказа о донесеним 

одлукама, пословним догађајима и трансакцијама и мора бити сачињена и овјерена у 

складу са законским прописима, рачуноводственим стандардима и интерним актима АС.  

Приликом пријема/предаје ФКД у АС општине Угљевик примјењују се прописи 

и Правилник о канцеларијском пословању Административне службе општине Угљевик. 

 У зависности од врсте документа запослени у АС су дужни да се придржавају 

поступака и рокова при кретању ФКД од улаза (екстерне) односно креирања (интерне) 

документације, кроз прогрес у свим фазама, до коначне класификације у евиденцијама, 

како је описано у тексту који слиједи. 

5.1. ФАКТУРЕ/ОБРАЧУНИ И ДРУГА УЛАЗНА ДОКУМЕНАТАЦИЈА 

 НА ОСНОВУ КОЈЕ СЕ ВРШИ ПЛАЋАЊЕ 

(1) Улазна ФКД (фактуре/обрачуни, ситуације, судска рјешења, вансудска 

поравнања, захтјеви за: помоћ, рефундације, донације, регрес, субвенције и слични 

акти/документи у вези са финансијским трансакцијама из оквира буџетске потрошње и 

акта која доводе до промјена у структури имовине Општине) обавезно се заприма путем 

писарнице. 

Уколико се пријемом “личне поште” након отварања пошиљке констатује да 

није у питању лична ствар, већ службени захтјев (за помоћ и сл.), документ се обавезно 

враћа у писарницу на завођење у картотеку. 

Из писарнице примљена ФКД се путем ИДК, истог или на почетку наредног 

радног дана доставља у надлежно одјељење/службу на овјеру. 

(2) По пријему фактура, обрачуна, ситуација у надлежном (ресорном) 

одјељењу/служби врши се формална и суштинска контрола примљеног документа и 

његове припадности том одјељењу/служби. Одговорно лице упоређује податке из 
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документације са стварним извршењем набавке, чиме се обезбјеђује контрола квантитета 

и квалитета извршених послова у односу на уговор (обим, врста, цијена, количина и 

квалитет) и испуњење тендерских услова, што се потврђује потписом одговорног лица 

на штамбиљу са ознаком „Контролисао”.  

У надлежном одјељењу/служби ова документација се, по правилу, задржава до 

3 дана. Поменути рок укључује обавезу потпуне овјере документације која 

подразумијева, поред овјере од стране руководиоца ресорног одјељења/службе, 

упознавање Начелника општине (уз потпис) и, изузетно по потреби, додатну 

провјеру/овјеру надзорног органа. 

(3) Изузетно, документација се може задржати најдуже 5 дана у случају 

неусклађености формалног карактера и/или мање значајности (у подацима из 

отпремнице, фактуре, ситуације, уговора и др.) када постоји потреба додатне провјере 

података/чињеница (што се доказује писаном преписком са добављачем, надзорним 

органом и сл.). У оквиру тог рока обезбјеђује се нови документ са 

усаглашеним/потврђеним подацима или књижна обавијест којом се претходни подаци 

коригују (ставовима одобрења или задужења). 

Такође се изузетком сматрају околности у којима није могуће обезбиједити 

потпис одговорних лица због њиховог одсуства, што се констатује кратком забиљешком 

на полеђини документа. 

(4) Уколико се по пријему ФКД констатују суштинска одступања, која нису 

прихватљива са становишта испуњења услова за плаћање, добављачу се врши поврат 

улазних докумената у року од 5 дана од дана пријема, уз допис руководиоца ресорног 

одјељења/службе у коме се детаљно образложи неусклађеност и предложе радње и 

поступци за превазилажење проблема. 

(5) За набавке материјала, роба или услуга, по претходној наруџбеници ресорног 

одјељења/службе (материјал, стручна литература, часописи, зборници, услуге поправке 

средстава рада и сл.) лице које преузима материјал од добављача дужно је наручиоцу без 

одлагања доставити примјерак писаног документа којим се потврђује испорука и 

испоручени материјал уз потпис, како би могао извршити контролу фактуре која стиже 

накнадно. Предаја отпремнице и материјала врши се писмено руководиоцу одјељења/ 

службе или лицу које он овласти. 

 (6) Уколико се набавка односи на стална средства АС, руководилац 

одјељења/службе треба да обезбиједи 1 копију рачуна са пратећом документацијом ради 

евидентирања и у помоћној књизи основних средстава, коју након проведене 

верификационе процедуре ликвидатор ИДК доставља Стручном сараднику за 

књиговодство јавних добара, основних средстава, ситног инвентара и алата. 

(7) За (извршне) судске одлуке/рјешења и вансудска поравнања обавезно се 

прибавља писмено мишљење (прописно овјерено) службеника правника кога овласти 

Начелник општине. Вансудско поравнање има извршну снагу само ако га потпише 

Начелник општине или лице које он овласти. Комплетна верификациона процедура у 

одјељењу/служби се треба провести у року од 5 дана, односно хитно уколико постоји 

могућност прекорачења рока доспјелости обавеза. Након спроведене верификационе 

процедуре документ се доставља Одјељењу за финансије-Одсјек за буџет и финансије. 

(8) Захтјеви за исплате по основу прописа, одлука и Рјешења СО-е и 

Начелника (регресиране камате, субвенције, грантови, једнократне помоћи и др.) се 

процесуирају, при чему се, у складу са испуњеним условима, одобрава/налаже исплата 

буџетских средстава у одређеном износу (на обрасцу Налог за плаћање-Прилог 1 овог 

Упутства). Налог за плаћање садржи потребне податке у циљу исправне дознаке 

средстава и правилног евидентирања потрошње, а најмање сљедеће: 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   8. 

  

○○ податке о налогодавцу за плаћање, ознаку/број и датум налога, 

○○ корисника средстава и његове идентификационе податке (назив, сједиште и 

ЈИБ-за правно лице; име, презиме, адресу и ЈМБГ-за физичка лица), 

○○ сажето образложење/основ за одобрење (подаци о захтјеву, мишљење о 

испуњењу услова или позив на број уговора у случају плаћања аванса по 

уговору и сл.), 

○○ буџетска ставка (шестоцифрени рачун), 

○○ износ за плаћање, банку и жиро-рачун/текући рачун и 

○○ потпис овлаштеног лица.  

Рок за процесуирање захтјева, укључујући попуњавање налога за плаћање је 5 

дана. 

(9) По окончању формалне и суштинске контроле, у оквиру горе наведених 

рокова, улазна документација се ИДК из надлежног одјељења/службе доставља у 

Одјељење за финансије/Одсјек за буџет и финансије. 

(10) У Одсјеку за буџет и финансије у року од 3 дана обавља се ликвидатура - 

додатна провјера рачунске тачности, исправности и комплетности документације и 

потребних прилога, укључујући и класификацију рачуна (шестоцифрени конто) на коме 

се евидентира трошак. По обављеној ликвидатури (уз потписе шефа Одсјека за буџет и 

финансије и начелника Одјељења за финансије на штамбиљу са ознаком „Ликвидирано”) 

документација се ИДК доставља Стручном сараднику за преузимање и књижење 

документације Административне службе/Одсјек за рачуноводство и трезор. 

Уколико се улазна ФКД односи на набавку сталних средстава и ситног 

инвентара, који се евидентирају у помоћној рачуноводственој евиденцији, у истом року 

копија ФКД у вези са том набавком ИДК доставља се Самосталном стручном сараднику 

за књиговодство основних средстава, јавних добара и ситног алата и инвентара, 

претходно верификована као и оригинали тих докумената (а који се истовремено 

достављају Стручном сараднику за преузимање и књижење документације 

Административне службе). У помоћној евиденцији подаци треба да се унесу најкасније у 

року од 5 дана. 

(11) Након пријема, у року од 3 дана, Стручни сарадник за преузимање и 

књижење документације Административне службе, документа заводи у књигу улазних 

фактура, а затим сачињава одговарајуће трезорске обрасце (бр. 2, 3 и 4), у складу са 

прописима о трезорском пословању, те обезбјеђује овјеру од стране Шефа одсијека за 

рачуноводство и трезор и Начелника одјељења за финансије (на лијевој страни 

трезорских образаца). 

(12) Обрасци за трезорско пословање (бр. 2) се достављају Стручном 

сараднику за унос у трезор, путем књиге протокола локалног трезора, који су дужни у 

року од (укупно) 4 дана да изврше унос података у систем, што се овјерава потписом (на 

десној страни образаца, уз датум уноса). Након уноса 1 овјерен примјерак обрасца (бр. 2) 

се просљеђује Самосталном стручном сараднику за главну књигу трезора, плаћање и 

поравнање, контролу и ликвидацију документације осталих НПЈ, на обраду. 

У изузетним случајевима, када се подаци не могу унијети у систем због 

недостатка средстава на назначеној позицији, сачињава се забиљешка у 2 примјерка, од 

којих се један примјерак ИДК доставља Начелнику одјељења за финансије, чиме се унос 

података у систем одлаже до обезбјеђења расположивих средстава. 

(13) Након уноса података у систем Самостални стручни сарадник за плаћања 

припрема налоге за плаћање, у складу са календаром/приоритетима плаћања и писменим 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   9. 

  

наређењима Начелника Општине, које потписују Начелник општине и друго овлаштено 

лице.  

(14) Стручни сарадиник за обрачун плата, накнада и благајну готовинска плаћања 

врши у складу са прописима о благајничком пословању и утврђеном максимуму. Код 

подизања готовине и благајничког максимума, благајна попуњава прописани трезорски 

образац (број 2) у три примјерка и доставља га кроз ИДК Стручном сараднику за унос 

трезор, који овјерава пријем и један овјерен примјерак исти дан враћа сараднику за 

обрачун плата, накнада и благајну, на обраду и подизање готовине по процедури 

прописаној за подизање готовине (попуна чека, овјера од надлежних и реализација). 

Након извршеног плаћања Стручни сарадник за обрачун плата, накнада и благајну 

сачињава прописапи трезорски образац и уз сваки благајничи нзвјештај који доставља на 

књижење у року од два дана. Процедура уноса у главну књигу трезора траје најдуже два 

дана. 

 

5.2. НАРУЏБЕНИЦЕ, УГОВОРИ И АНЕКСИ 

УГОВОРА ПО ОСНОВУ НАБАВКЕ РОБА И УСЛУГА 

(1) Набавке се врше у складу са законом и интерним правилима/процедурама 

за јавне набавке, на основу динамичких планова, покретањем налога од стране 

овлаштеног лица ресорног одјељења/службе.  

Уколико се процедура набавке оконча закључењем оквирног споразума, 

сукцесивне набавке се реализују у складу са потребама и динамичким плановима, при 

чему се са изабраним добављачем закључују појединачни уговори (само у ријетким 

случајевима набавка се реализује путем наруџбенице). 

За набавке које се реализују путем директног споразума (вриједности до 6.000 

КМ, без ПДВ) налог за набавку припрема надлежно одјељење и ИДК доставља Служби 

за јавне набавке, заједно са предрачуном или понудом изабраног добављача, а исход 

окончања поступка је набавка коју прати одговарајућа улазна ФКД (чији је ток описан у 

тачки 5.1. овог Упутства). 

(2) Непосредна набавка се реализује издавањем требовања од стране 

руководиоца ресорног Одјељења/службе или лица кога он овласти. На основу исказаних 

потреба, у складу  напријед наведеним правилима, референт који води послове 

економата, а најкасније у року 3 дана од пријема документа у коме су изражене потребе 

за набавкама попуњава одговарајући образац за трезорско пословање (бр. 1), обезбјеђује 

овјеру/потписе овлашћених лица (на лијевој страни обрасца), а затим путем књиге 

протокола трезора предаје образац Стручном сараднику за унос у трезор , који 

најкасније у року од 3 дана уноси податке у систем и излистава наруџбеницу у 4 

примјерка од којих 3 примјерка, потписана и овјерена од стране начелника Одјељења за 

финансије, одмах доставља референту који води послове економата. 

(3) Овај службеник истог дана дистрибуира добављачу и Служби за јавне 

набавке по један примјерак наруџбенице (1 примјерак задржава за властиту архиву). На 

основу тога добављач доставља поручено, уз одговарајући документ који потписује лице 

које поруџбину прима, а касније се испоставља фактура или други обрачунски документ. 

Алтернативно, одмах при испоруци доставља се и обрачунски документ који служи као 

основ за плаћање. Пријем и даљи ток улазне ФКД по окончању набавке на основу 

наруџбеница описан је у тачки 5.1. овог Упутства. 

(4) Набављени материјал распоређује се наручиоцима исти дан када је преузет 

и економат нема магацинско држање залиха. 

(5) Угoворе и анексе по проведеној законској процедури јавних набавки, у 

сарадњи са ресорним одјељењем/службом припрема Служба за јавне набавке, 

инвестиције и надзор. Руководилац Службе за јавне набавке, инвестиције и надзор 
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потписује уговоре и анексе чиме потврђује да је предметна јавана набавка извршена у 

складу са Законом о јавним набавкама , буџетом општине, Програмима капиталних 

улагања и Планом јавних набавки и такав уговор или анекс доставља Начелнику 

општине на потпис 

(6) Референт у Служби за јавне набавке обавезан је да потписане уговоре, 

укључујући и све измјене уговора (анексе) одмах прослиједи у писарницу, у циљу 

завођења у картотеку. Након тога уговор/анекс уговора се заводи у јединствени регистар 

уговора и одлаже у складу са интерним правилима, а по један примјерак уговора Служба 

за јавне набавке ИДК доставља Одјељењу за финансије, гдје се прати реализација 

уговора и свих измјена уговора (анекса), један ресорном одјељењу а један задржава у 

својим евиденцијама. 

(7) Уговори у којима је предвиђено плаћање аванса имају исти ток као и 

уговори «без аванса», с тим што је Служба за јавне набавке у обавези да за уговор са 

предвиђеним авансом попуне налог за плаћање (Прилог 1 овог Упутства) и прослиједе у 

Одсјек за буџет и финансије на овјеру/ликвидацију прије плаћања, и даље на 

попуњавање обрасца за трезорско пословање, контролу и унос података у систем 

локалног трезора, по поступку који је идентичан за ток документације описан у тачки 

5.1. овог Упутства (као за ситуације и фактуре). Налози за плаћање морају бити 

нумерисани, уредно попуњени са свим подацима, са обавезном назнаком броја уговора 

на који се плаћање односи (број под којим је уговор заведен у писарници општине, а не 

број друге уговорне стране). 

 

5.3. ОДЛУКЕ, ЗАКЉУЧЦИ И ДРУГИ АКТИ 

 

Одлуке Скупштине општине 

(1) По пријему одлуке Скупштине општине у надлежном одјељењу/служби у 

року од 2 дана припреми се налог за плаћање, нумерисан и потписан од стране 

руководиоца одјељења/службе (Прилог 1 овог Упутства), који се уз копију Одлуке, 

путем ИДК, доставља у Одјељење за финансије /Одсјек за буџет и финансије на 

ликвидатуру, гдје се уз додатну провјеру потпуности података потребних за исплату, 

врши класификација буџетске ставке. 

 (2) Уколико је одређен одложени рок за реализацију одлуке (условљен 

другим радњама/ околностима) потребно је да одговорно лице у ресорном 

одјељењу/служби прати испуњење услова и рок плаћања и благовремено, најкасније 8 

дана прије обавезе плаћања налог за плаћање достави у Одјељење за финансије/Одсјек за 

буџет и финансије на ликвидатуру на даље процесуирање. 

(3) Такође, ако се реализација одлуке не врши једнократно, већ у више рата, 

обавеза надлежног одјељења/службе је да прати рокове исплата. Прије сваке 

појединачне исплате дијела износа (рате) која доспијева на одређени датум ресорно 

одјељење/служба поступа на начин који је описан у претходном ставу (благовремена 

достава налога, најкасније 8 дана прије обавезе плаћања, са копијом одлуке или позивом 

на број одлуке). 

Закључци, рјешења и други акти СО-е и Начелника 

(4) Закључци Предсједника Скупштине и Начелника општине  морају бити 

нумерисани, а обавезно треба да садрже сљедеће податке: 

− кориснике средстава (назив правног лица и сједиште/име и презиме физичког 

лица са адресом), 

− порески број (за правна лица - ЈИБ/за физичка лица- ЈМБГ), 
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− износ исплате по позицији и сваком кориснику (ако је у питању исплата са више 

позиција или за више корисника онда се морају навести појединачни износи по 

позицијама односно корисницима), 

− начин плаћања (назив банке и број жиро-рачуна за правна лица односно текућег 

рачуна за физичка лица), 

− податак о статусу корисника - назнака да ли је лице запослено код неког субјекта 

(у сврху одређивања обавеза у складу са Законом о порезу на доходак грађана). 

(5) Закључак, Рјешење или други акт Начелника општине доноси се на основу 

захтјева за додјелу једнократне новчане помоћи (у складу са одређеним 

правилима/критеријумима), који на писарници подносе правна или физичка лица (на 

одговарајућем обрасцу). Уколико Начелник општине или лице које он овласти 

процијени да захтјев није основан или се не може позитивно ријешити због недостатка 

средстава/ других разлога, подносиоцу захтјева се одговори у писаној форми, уз 

одговарајуће образложење, у року од 5 дана од пријема захтјева. 

По правилу, захтјев се ИДК доставља у надлежно одјељење (или предсједнику 

односно секретару надлежне комисије) гдје се у наредна 2 дана припрема мишљење. 

Уважавајући мишљење надлежног одјељења (комисије) Начелник општине коначно 

рјешава о  исходу захтјева. Уколико се захтјев позитивно ријеши издаје се рјешење за 

исплату буџетских средстава, који се истог дана ИДК доставља у ресорно одјељење и 

Одсјек за буџет и финансије на ливидатуру (на провјеру потпуности података потребних 

за исплату и одређивање буџетске ставке). Ако је осим Начелника општине  потребна 

овјера и начелника ресорног одјељења, тада се ресорном одјељењу рјешење доставља у 2 

оригинална примјерка, од којих се ИДК 1 примјерак доставља ликвидатору. 

(6) Ако је рјешењем одређена додјела средстава помоћи (нпр. мјесним 

заједницама) за измирење обавеза према добављачима ресорно одјељење/служба треба 

претходно да изврши суштинску контролу обављеног посла и провјери обрачунску 

документацију, по поступку који је описан у тачки 5.1 .овог Упутства. 

(7) Уколико је из одређених разлога одложен рок за реализацију рјешења СО-е/ 

Начелника општине (условљен другим радњама/ околностима) потребно је да одговорно 

лице у ресорном одјељењу/служби прати испуњење услова и рок плаћања и 

благовремено, најкасније 8 дана прије обавезе плаћања налог за плаћање достави у 

Одјељење за финансије/Одсјек за буџет на ликвидатуру и даље процесуирање. 

(8) Ако се реализација рјешења не врши једнократно, већ у више рата, обавеза 

надлежног одјељења/службе је да прати рокове исплата. Прије сваке појединачне 

исплате дијела укупног износа (рате) која доспијева на одређени датум ресорно 

одјељење/ служба поступа на начин који је описан у претходном ставу (достава налога за 

плаћање најкасније 8 дана прије доспјећа обавезе, са копијом рјешења или позивом на 

број рјешења). 

(9) У Одсјеку за буџет и финансије се истог дана по пријему напријед наведених 

докумената провјерава потпуност података који су неопходни за исплату и одређује 

буџетска ставка (шестоцифрени рачун). Поступак ликвидатуре се верификује 

штамбиљом са ознаком „Ликвидирано”, на коме се поред датума и потписа шефа 

Одсјека за буџет и финансије, након упознавања и обављене надзорне контроле, 

потписује и начелник Одјељења за финансије. 

(10) Тако припремљена документација се ИДК доставља из Одсјека за буџет и 

финансије у Одсјек за рачуноводство и трезор – Стручном сараднику за преузимање и 

књижење документације Административне службе, гдје се у року од 2 дана подаци 

евидентирају у књигу улазних фактура, попуњавају одговарајући трезорски обрасци (3 

примјерка) и обезбјеђује потписивање образаца од стране овлаштених лица (на лијевој 

страни трезорских образаца). 
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(11) Образац за трезорско пословање се затим доставља Стручном сараднику за 

унос у трезор, путем књиге протокола локалног трезора, и у року од 3 дана врши унос 

података у систем. 

(12) Уколико се плаћање врши безготовински, након уноса у систем припремају 

се налози за плаћање, у складу са приоритетима плаћања, које потписују Начелник 

општине и друго овлаштено лице.  

(13) Уколико се плаћање по напријед наведеним Одлукама, Закључцима и 

Рјешењима врши готовински (износи максимално до 3.000 КМ) тада се по обављеној 

ликвидатури у Одсјеку за буџет и финансије документација доставља ИДК Стручном 

сараднику за обрачун плата, накнада и благајну. Ако благајна располаже са довољно 

готовине исплата средстава по овим рјешењима, закључцима и одобрењима/налозима за 

плаћање врши се без одлагања, најкасније наредног радног дана у складу са правилима 

благајничког пословања. 

(14) Уколико у благајни тренутно нема готовинских средстава, Стручни 

сарадник за обрачун плата, накнада и благајну сачињава спецификацију потребног новца 

односно обезбјеђује допуну до висине благајничког максимума, тако што попуњава 

одговарајући трезорски образац (бр. 2) у складу са прописаним правилима и обезбјеђује 

потписе овлаштених лица (начелника Одјељења за финансије и шефа Одсјека за 

рачуноводство и трезор - на лијевој страни трезорског обрасца). 

(15) Трезорски образац (бр. 2, у 3 примјерка) се доставља Стручном сараднику 

за унос у трезор, који овјерава пријем (уписује датум пријема и број протокола трезора) 

и 1 овјерен примјерак враћа Стручном сараднику за обрачун плата, накнада и благајну. 

(16) Стручни сарадник за унос у трезор без одлагања уноси податке у систем 

трезора након чега се 1 примјерак (овјерен, са датумом уноса) доставља Самосталном 

стручном сараднику за главну књигу трезора, плаћање и поравнање, контролу и 

ликвидацију документације осталих НПЈ на обраду. 

(17) Након уноса података у систем трезора образац се доставља Стручном 

сараднику за обрачун плата, накнада и благајну који попуњава чек, обезбјеђује потписе 

овлаштених лица и истог дана врши реализацију чека у банци (подизање готовине, у 

складу са овлаштењем). 

(18) Рок за провођење процедуре у јединици трезора, којом се обезбјеђује 

могућност подизања готовине за плаћање је 2 дана. Готовинске исплате се врше без 

одлагања, најкасније наредног дана по подизању готовине (уважавајући дневни лимит у 

држању готовине) и правдају се попуњавањем одговарајућег трезорског обрасца (бр. 3), 

уз сваки благајнички извјештај. 

(19) Образац за трезорско пословање (бр. 3) се доставља Стручном сараднику за 

преузимање и књижење документације АС, путем књиге протокола трезора, а унос 

података у систем врши се најкасније у року од 2 дана од дана његовог пријема. 

5.4. ОБРАЧУНИ И ИСПЛАТЕ ПЛАТА И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА 

ЗАПОСЛЕНИХ И АНГАЖОВАНИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА 

 

Плате и друга редовна лична примања запослепих 

(1) Документацију у вези са исплатом плате, топлог оброка, путних трошкова и 

других накнада запослених радника и накнада за одборнички додатак, припрема 

Самостални стручни сарадник за персоналне и административне послове, у сарадњи и уз 

овјеру руководилаца одјељења/служби и достављају ИДК у Одјељење за 

финансије/Стручном сараднику за обрачун плата, накнада и благајну, најкасније задњег 
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дана у мјесецу за мјесец за који се врше поменуте исплате. Документација мора бити 

уредна, састављена на основу прописно вођених евиденција о присутности на послу. 

(2) Стручни сарадник за обрачун плата, накнада и благајну прије обрачуна 

плате врши упоређивање података о запосленим радницима са кадровском евиденцијом 

(из Реферата за персоналне послове). Након тога врши се обрада документације и 

утврђују појединачни износи за исплату за сваки облик примања, попуњава трезорски 

образац бр. 5 у три примјерка, који потписују шеф одсијека за рачуноводство и трезор 

начелник Одјељења за финансије (на лијевој страни обрасца). 

(3) Након овјере образац за трезорско пословање (бр. 5) се доставља 

Самосталном стручном сараднику за унос у трезор најкасније до 5. у текућем мјесецу за 

обрачунату плату, топли оброк и путне трошкове за претходни мјесец, што се 

евидентира путем књиге протокола локалног трезора. Самостални стручни сарадник за 

унос у трезор без одлагања, а најкасније у року од 2 дана уноси податке у локални 

трезор. Осим стручног сарадника унос у трезор за јединицу трезора овјерава (на десној 

странио брасца) шеф Одсјека за рачуноводство и трезор и начелник Одјељења за 

финансије, након чега се 1 примјерак доставља Самосталном стручном сараднику за 

главну књигу трезора, плаћање и поравнање, контролу и ликвидацију документације 

осталих НПЈ, на обраду (плаћање у серијама или појединачно плаћање). 

(4) Пренос личних примања на текуће рачуне у банкама врши се најкасније до 

15. у текућем мјесецу за обрачунату плату, топли оброк, путне трошкове и друге накнаде 

за претходни мјесец. У истом року запосленима се достављају појединачни обрачуни 

плата у затвореној коверти, уз лични потпис. Налоге за плаћање потписују Начелник 

општине и други овлаштени потписник.  

Остале исплате физичким лицима 

(5) Исплате по основу уговора о привременом и повременом послу/дјелу, 

рјешењу о формирању комисије и одобреном захтјеву за исплату по другом основу 

запосленом и спољнем сараднику достављају се ИДК из надлежног одјељења Стручном 

сараднику за обрачун плата, накнада и благајну. Надлежна одјељења дужна су да за ове 

врсте исплата истог, а најкасније наредног радног дана по пријему уговора, рјешења и 

др. саставе налог за плаћање (на посебном обрасцу-Прилог 1 овог Упутства). На основу 

овог налога Самостални стручни сарадник за обрачун плата, накнада и благајну у року 

од 2 дана врши обрачун припадајућих пореза и доприноса и припрема документацију, на 

одговарајућем обрасцу (обрачун/рекапитулација), који овјерава шеф Одсјека за 

рачуноводство и трезор. 

(6) На тај начин припремљена и овјерена документа (налог за плаћање са 

обрачуном обавеза) достављају се ИДК у Одсјек за буџет и финансије, гдје се врши 

ликвидатура, најкасније у року од 2 дана, тако што се провјерава комплетност 

података/документације и одређује буџетска ставка (шестоцифрени рачун). Поступак 

ликвидатуре се верификују штамбиљом са ознаком „Ликвидирано”, на коме се поред 

датума и потписа шефа Одсјека за буџет и финансије, након обављене надзорне 

контроле, потписује и начелник Одјељења за финансије. 

(7) Документацију, након ликвидације, шеф Одсјека за буџет и финансије враћа 

Стручном сараднику за обрачун плата, накнада и благајну, који истог дана попуњава 

трезорски образац бр. 5 и обезбјеђује потписивање образаца од стране овлаштених лица  

(на лијевој страни трезорских образаца). 

(8) Образац за трезорско пословање (бр. 5) се доставља Стручном сараднику за 

унос у трезор, путем књиге протокола трезора, а унос података у систем врши се истог, а 

најкасније наредног радног дана од дана пријема. Затим се 1 примјерак обрасца 

доставља Самосталном стручном сараднику за главну књигу трезора, плаћање и 
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поравнање, контролу и ликвидацију документације осталих НПЈ у трезорском систему 

који врши унос података у систем односно пренос личних примања на текуће рачуне у 

банкама. Налоге за плаћање потписују Начелник општине и други овлаштени 

потписник.  

5.5. ПУТНИ НАЛОЗИ 

(1) Издавање путних налога у земљи и иностранству и исплата припадајућих 

трошкова за службена путовања врши се у складу са одговарајућом Уредбом Владе РС и 

интерним актима општине.  

Путне налоге уз усмену сагласност Начелника општине потписују (одобравају 

путовања) начелници одјељења или руководиоци служби. Начелницима 

одјељења/самосталних служби и одсјека путне налоге издаје Начелник општине или 

лице које он овласти. На путном налогу се обавезно назначи одобрени износ аконтације 

који се може исплатити уколико има расположиве готовине у благајни или одобравање 

употребе сопственог аута у службене сврхе.  

(2) По повратку са службеног пута, у року од 2 дана запослени радник подноси 

потписан извјештај о обављеном путовању начелнику одјељења/руководиоцу службе, 

који је одобрио путовање. Налог мора бити уредно попуњен и потписан од стране 

подносиоца и руководиоца/налогодавца. 

(3) Сваки рачун у вези са службеним путовањем на основу кога се правдају 

трошкови и који се налазе у прилогу извјештаја морају бити овјерени од стране 

начелника одјељења или руководиоца службе и уписани у образац путног налога. 

(4) Уколико се службено путовање обавља уз кориштење сопственог возила, 

начелник одјељења или руководилац службе приликом издавања путног налога 

истовремено ставља назнаку на путном налогу да одобрава кориштење сопственог 

возила. Накнада за кориштење сопственог возила обрачунава се у висини дозвољеној 

колектив-ним уговором. Обрачуната накнада за коришћење сопственог возила 

искључује право признавања трошкова горива. 

(5) Ако се обрачунава припадајућа дневница за службени пут, неће се 

признавати трошкови по основу рачуна за храну/пиће приложени из путни налог. 

Изузетно, лица која имају право на репрезентацију остварују право на накнаду по основу 

приложеног рачуна за храну/пиће уколико су испуњени услови за признавање трошка 

репрезентације. У противном (ако трошак нема карактер репрезентације) исплата ће се 

третирати као лично примање, за које постоји обавеза обрачуна пореза на доходак 

грађана. Дневнице за службено путовање искључују право на топли оброк за дане 

проведене на службеном путу за које су остварене дневнице. 

(6) Овјерени путни налог од стране подносиоца и руководиоца одјељења/службе 

доставља се ИДК Стручном сараднику за обрачун плата, накнада и благајну. У року од 2 

дана, на основу обрачунатих сати проведених на путу у земљи/иностранству врши се 

обрачун дневнице/а и осталих признатих трошкова (документованих рачунима, 

признаницама, уплатницама и сл.), а износ за исплату умањује за примљену аконтацију. 

При томе се претходно провјерава да ли су оправдани трошкови ранијег путовања. 

Правилност обрачуна накнада по путном налогу, у оквиру поменутог рока, овјерава шеф 

Одсјека за рачуноводство и трезор. 

(7) Стручни сарадник за обрачун плата, накнада и благајну ИДК доставља путни 

налог са прилозима у Одсјек за буџет и финансије, гдје се истог, а најкасније у току 

наредног радног дана изврши додатна провјера исправности/комплетности 

докуменатације и уписује (шестоцифрена) ознака позиције са које ће се извршити 

плаћање, што се верификује потписима шефа Одсјека за буџет и финансије и начелника 

Одјељења за финансије (штамбиљ “Ликвидирано “). 
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(8) Тако овјерен путни налог доставља се ИДК на исплату Стручном сараднику 

за обрачун плата, накнада и благајну, који врши исплату обрачунатих накнада по путном 

налогу без одлагања, најкасније наредног радног дана у складу са правилима 

благајничког пословања. 

 

5.6. ДОКУМЕНТАЦИЈА У ВЕЗИ СА НАПЛАТОМ ВЛАСТИТИХ ПРИХОДА 

 

(1) Одјељења/службе који из оквира своје надлежности, издају корисницима 

услуга рјешења и друге обрачуне за наплату локалних прихода, дужни су да, истог или 

првог наредног дана од дана уручења документа, који је основ за обрачун прихода, 1 

примјерак рјешења или обрачуна ИДК доставе Самосталном стручном сараднику за 

праћење локалних општинских прихода (Одјељење за финансије/Одсјек за буџет и 

финансије), ради евидентирања потраживања у помоћним рачуноводственим 

евиденцијама и праћења, у циљу боље наплате прихода. 

 

(2) Надлежна одјељења/службе у обавези су да копију уплатнице коју им достави 

странка обавезно прослиједе Самосталном стручном сараднику за праћење локалних 

општинских прихода. 

(3) Самостални стручни сарадник је дужан да мјесечно усаглашава помоћне 

евиденције са подацима из главне књиге трезора и најкасније до 10. у мјесецу за 

претходни мјесец, подноси у писаној форми извјештај начелнику Одјељења за 

финансије. 

5.7. ОБРАСЦИ ОСТАЛИХ БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА У ВЕЗИ СА ТРЕЗОРСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ 

 

(1) Обрасци за трезорско пословање (бр. 1-5) осталих буџетских корисника општине 

Угљевик, који се уносе у локални трезор, предају се путем књиге протокола локалног 

трезора у 3 примјерка сваког радног дана од 12-14 сати, Самосталном стручном 

сараднику за главну књигу трезора, плаћање и поравнање, контролу и ликвидацију 

документације осталих НПЈ. 

(2) Обрасци за трезорско пословање морају бити исправно, потпуно и уредно 

попуњени у складу са прописаним правилима и овјерени од стране одговорних лица 

буџетских корисника.  

Приликом пријема Самосталном стручном сараднику за главну књигу трезора, 

плаћање и поравнање, контролу и ликвидацију документације осталих НПЈ је дужан, у 

складу са расположивим временом, да изврше прелиминарну формалну и суштинску 

контролу образаца. Обрасци који нису попуњени у складу са прописаним Упутством, уз 

усмено образложење недостатака, одмах се враћају доносиоцу. 

На инсистирање доносиоца може се примити и неисправно/непотпуно попуњен 

образац, који ће се уз писмено образложење и одговарајући доказ о достави (ИДК, 

доставница) вратити доносиоцу одмах, најкасније у року од 2 дана. 

(3) Примљени обрасци за трезорско пословање, који су исправно попуњени и 

уредно овјерени од стране одговорног лица буџетског корисника уносе се у одговарајућу 

оперативну јединицу трезора најкасније у року од 3 дана од датума пријема. 

(4) Самостални стручни сарадник за главну књигу трезора, плаћање и 

поравнање, контролу и ликвидацију документације осталих НПЈ у складу са својим 

овлаштењима је дужан да периодично, у складу са правилима/процедурама о трезорском 

пословању, а најмање 1 мјесечно излистају и доставе одговарајуће извјештаје из система 

локалног трезора у циљу усаглашавања евиденција буџетског корисника са подацима из 

главне књиге трезора. 
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(5) Захтјев за подизање готовог новца у циљу извршења готовинских 

трансакција осталих буџетских корисника благовремено, најкасније 3 дана прије 

очекиваног преузимања новца, подноси се у 2 примјерка, од којих се након уноса датума 

пријема и потписа, 1 враћа доносиоцу. Поред основних елемената о буџетском 

кориснику захтјев треба да садржи: износ готовине, образложење (допуна благајничког 

максимума и сл.) и правдање претходно подигнуте готовине (са приложеним обрасцом 

бр. 3), те пожељну апоенску структуру и крајњи рок за издавање готовине. 

Приликом подизања готовине обавезна је провјера идентитета и посједовања 

овјереног овлаштења за лице коме се предаје новац за буџетског корисника. 

 

5.8. ОСТАЛА ПИТАЊА 

Редослијед плаћања/листа приоритета утврђен је посебним документом. 

Дискреционо право је Начелника општине да на приједлог начелника Одјељења за 

финансије у оправданим случајевима, изузетно, одреди другачији приоритет плаћања. 

У случају недостатка средстава за редовно измирење обавеза, а које су доспјеле 

по календару плаћања, у оквиру истих категорија, приоритет за плаћање имају обавезе 

чије неплаћање у року повлачи могућност плаћања затезних камата. 

Плаћање унутар категорије добављача врши се у складу са календаром исплата, 

на основу редослиједа уноса у систем локалног трезора, на један од рачуна (према 

договору са добављачем), који су отворени у банкама. 

Исплате добављачима и другим корисницима буџетских средстава врше се са 

јединственог рачуна трезора општине налозима за пренос на рачун корисника у складу 

са одговарајућим прописима платног промета. 

Изузетно, обавезе се могу измиривати и на други дозвољени начин према 

прописима о облигационим односима, на основу уговора, које овјерава Начелник 

општине или лице које он овласти, само ако су испуњени сви законом прописани услови, 

којима се регулише финансијско пословање и платни промет. 

 

6. ПРИЛОЗИ 

 

6.1. Налог за плаћање (Прилог 1) 

 

7. ПРИМЈЕНА И ОБЈАВЉИВАЊЕ 

 

Ово Упутство се примјењује од 25.09. 2013. године, а објавиће се у „Службеном билтену 

општине Угљевик”. 

Почетком примјене овог Упутства престаје да важи Упутство о кретању финансијско- 

књиговодствене документације у Административној служби општине Угљевик у 

условима трезорског пословања, број 02-12-1/09 од 20.01.2009. године и број 02-052-3/10 

од 02.02.2010.године. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број:02-40-119                                                                                                   

Датум,25.9.2013. године                                                                                                          
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П р и л о г  1. 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 

Надлежно одјељење/служба 

Број __________ 

Датум _________ 

 

Н А Л О Г  З А  П Л А Ћ А Њ Е 

 

 

 

1. Корисни(к)-ци: Назив субјекта/ Име и презиме 

Сједиште/Адреса 

Број телефона 

ЈИБ/ЈМБГ 

 

 

2. Основ за плаћање/образложење:  
(сажето образложење/основ за одобрење плаћања, подаци о захтјеву, мишљење о 

испуњењу услова или позив на број уговора у случају плаћања аванса по уговору и сл.) 

 

 

3. Буџетска ставка:  
(са које се врши плаћање, односно шестоцифрени рачун на коме се евидентира 

трошак) 

 

 

4. Износ за плаћање: 

 (у случају плаћања у више рата назначити укупан износ, дио који је плаћен раније и 

дио који се тренутни плаћа) 

 

 

5. Начин плаћања:  

(на благајни АС или на жиро рачун односно текући рачун, код одређене банке) 

 

                                                                                                            Одговорно лице : 

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

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

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

општине Угљевик је дана 05.11.2013. године донио: 

  

                                               У П У Т С Т В О 

за одржавање јавних расправа о буџету општине Угљевик 

 

I  - ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овим Упутством се дефинишу циљеви, активности и поступци јавних расправа, у 

којима грађани, представници организација, институција и други заинтересовани  

учесници партиципирају у буџетском процесу Општине (у даљем тексту: "учесници 

јавних расправа"). 

Члан 2. 

 Одјељење за финансије, као носилац активности у провођењу јавних расправа је 

обавезно да у периоду од 01. до 15. новембра сваке године, одржи јавне расправе, као 

дио буџетског процеса, у циљу препознавања заједничких интереса већине грађана и 

интереса различитих специфичних група у креирању коначног буџетског документа.  

Циљ одржавања јавних расправа је да се обезбиједи веће учешће грађана и 

јавности у процесу буџетирања, на начин да се кроз Нацрт буџета, обезбиједи боље  

упознавање са циљевима, политикама и плановима развоја Општине у свакој  фискалној 

години и пружи прилика учесницима јавних расправа да дају своја мишљења, приједлоге 

и иницијативе, кроз двосмјерну комуникацију са надлежним органима Општине. 

 Организовањем јавних расправа постиже се већи степен транспарентности 

буџетског процеса и обезбјеђују претпоставке за реализацију концепта партиципативног 

буџетирања, у складу са Законом о локалној самуправи, Европској повељи о локалној 

самоуправи, Статуту Општине и другим релевантним документима.  

 

II  - ПЛАНИРАЊЕ И ПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ РАСПРАВА  

Члан 3. 

Јавне расправе о буџету Општине се организују у три фазе: (1) плaнирaње, (2) 

прoвoђење и (3) накнадне активнoсти.  

За планирање и успјешно провођење јавних расправа одговорно је Одјељење за 

финансије. 

(1) Планирање  јавних расправа  

Члан 4. 

Фаза планирања обухвата: (а) припремне активности, (б) формирање Радне групе 

за провођење јавних расправа и (в) израду Плана јавних расправа. 

 

Члан 5. 

У оквиру припремних активности, након јавног објављивања Нацрта буџета 

Општине, на који изјашњење даје Скупштина општине, јавност се путем интернета, 

огласа, плаката и слично, јавно позива да присуствује јавним расправама уз 

обавјештавање о мjесту и времену њиховог одржавања, по циљним групама, у складу са 

Планом.   
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Приликом формирања циљних група преферира се интересни и/или 

територијални принцип, који је основ за мјесто и вријеме одржавања јавних расправа 

(објекти Општине, мјесних заједница, читаоница, школа  и сл).  

Члан 6. 

 На приједлог  Одјељења за финансије Начелник општине рјешењем формира 

Радну групу за провођење јавних расправа (у даљем тексту: Радна група). Радна група  

има најмање 3 члана. Координатор Радне групе је начелник Одјељења за финансије, а 

обавезни чланови су шеф Одсјека за буџет и финансије и Самостални стручни сарадник  

за информисање и односе са јавношћу.  

Задатак Радне групе је да сачини План јавних расправа и припреми презентацију 

Нацрта буџета у краћој форми. По завршетку активности Радна група подноси извјештај 

о одржаним јавним расправама и припрема одговоре на постављена питања током јавне 

расрпаве. 

Један од чланова Радне групе (осим начелника Одјељења) се именује за 

модератора, који посједује вјештине вођења јавних расправа и одржавања пажње на 

тематским питањима. 

Члан 7. 

 План јавних расправа, који потписује Начелник општине, треба да буде реално 

постављен, прилагођен циљним групама, са јасно дефинисаним задацима одговорних 

лица за сваку појединачну активност. План треба да садржи све основне информације 

потребне за организацију и кooрдинирaње aктивнoсти jaвних рaспрaва (циљна група, 

активности, одговорности, мјесто и вријеме одржавања). 

(2) Провођење јавних расправа 

Члан 8. 

 Јавне расправе се одржавају у складу са терминима који су предвиђени Планом, о 

чему се јавност информише најмање 10 дана прије њиховог почетка. Циљ информативне 

кампање је да се учесници јавних расправа благовремено информишу о свим важним 

аспектима јавне расправе, са позивом на учешће. 

 Информисање се врши путем локалних медија, огласа, плаката, позивница и 

других јавних обавјештења, контактирањем предстaвникa мjесне зajеднице и слично.  

Посебно је важно учеснике јавних расправа анимирати да активно учествују у 

јавним расправама дајући своје приједлоге за буџетске позиције, аргументоване и 

засноване на реалним основама. 

Члан 9. 

 За потребе јавних расправа Одјељење за финансије припрема одговарајућу 

презентацију документа буџета у краткој форми, који  је разумљив за све учеснике 

јавних расправа. 

 Презентaциjу буџетa oбaвља начелник Одjељењa зa финaнсиjе или шеф Одсјека 

за буџет и финансије. Презентaциja треба да укључи тaбеларни преглед  кратке форме 

буџета, грaфикoне и диjaгрaме кojи илуструjу кључне  aспекте буџетa и нaглaшaвaју 

трендoве  у буџетској структури (прихoде и рaсхoде односно приливе и одливе). 

 Након презентације буџетског документа, учесници јавне расправе дају своје 

коментаре, приједлоге, мишљења и сугестије. На постављена питања учесника јавне 

расправе одмах се дају одговори, а у случају да из неког разлога то не буде могуће, 

одговор се доставља накнадно. 
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 О току јавних расправа води се зaписник који садржи основне податке о току 

јавне расправе, учесницима и посебно o мишљењима, приједлозима и ставовима 

учесника. 

(3) Накнадне   активности 

Члан 10. 

Након окончања јавних расправа Радна група систематизује приједлоге и 

одговоре на питања учесника јавних расправа. Сви приједлози треба да буду размотрени 

и груписани по одговарајућој методологији.  

Радна група предлаже листу приједлога које треба укључити у буџет, а посебно се 

одвајају захтјеви који не могу бити уврштени јер нису тематски прихватљиви. 

Члан 11. 

Одговори на питања и изјашњења поводом захтјева, приједлога, ставова и 

мишљења изнијетих у јавној расправи  морају се сачинити у писаној форми најкасније 

до 30. новембра. Прихваћени захтјеви се уграђују у радну верзију Приједлога буџета 

коју саставља Одјељење за финансије и доставља Начелнику општине на разматрање.  

У року од 15 дана од завршетка јавних расправа Радна група сачињава Извјештај 

о спроведеним активностима у односу на циљеве и задатке из Плана. Извјештај, у чијем 

прилогу су Одговори, саставни су дио образложења Одлуке о буџету коју усваја 

Скупштина општине. 

Извјештај о резултатима јавне расправе се доставља Начелнику општине и 

руководиоцима организационих јединица Административне службе општине.  

Члан 12. 

Извјештај о резултатима јавне расправе објављује се на интернет страници 

Општине, укључујући Одговоре, који су саставни дио образложења приједлога Одлуке о 

буџету.  

                                                         

III  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

 Ово Упутство ступа на снагу даном доношењa, a објавиће се у Службеном 

билтену општине Угљевик. 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број : 02-40- 1234/13                                                                           

Датум, 05.11.2013. године 
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На основу члана 43. и 72.став 3.. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. и 60. Статута Општине Угљевик 

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

Угљевик, доноси 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ПРИЈЕДЛОГА ПРАВИЛНИКА О  

ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УПОТРЕБИ СЛУЖБЕНИХ КОЛА  

 

 

I 

 

 У Радну групу за израду Приједлога Правилника о допуни Правилника о употреби 

службених кола („Службени билтен општине Угљевик“, број: 10/08, 5/11 и 1/13), именују се:  

 

1. ОСТОЈИЋ РАДОСЛАВ, дипломирани правник,  службеник ОАС  

2. ДРАГОЊИЋ МЛАДЕН, дипломиранио инжењер саобраћаја, службеник ОАС 

2. РИКИЋ ЗОРАН, службеник ОАС. 

  

II 

 

 Задатак Комисије из  тачке I овог Рјешења је:  да утврди нормативе утрошка горива за 

возила која су у употреби код Територијалнер ватрогасне јединице Угљевик и исте у виду 

Приједлога  доставе Начелнику општине Угљевик. 

  Рок за извршење: 10 дана. 

  

   

.III    

  

 

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

општине Угљевик“. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                     НАЧЕЛНИК ОПШПТИНЕ 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                    

Број: 02-111-62 /13 

Датум, 31.10.2013. године 
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        На основу члана 43. и 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине 

Угљевик“, број 6/05,4/07,4/08 и 5/09) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 

2013.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

 Oдобрава се Средњој школи „Михаило Петровић Алас“ Општине Угљевик да може 

извршити реалокацију средстава са позиције: 

412700-Расходи за стручне услуге.........................................................250,00 КM , 

-на позицију: 

413900-Расходи по основу затезних камата..........................................250,00 КМ . 

 

II 

 Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за унос оперативног буџета да може на 

основу овог Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења. 

 

III 

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

општине Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02/5-40-806/13                                                               

Датум:22.07.2013.год.                                                           

 

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 101/04, члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, број 

6/05,4/07,4/08 и 5/09) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 2013.годину, 

Начелник општине  Угљевик, доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 Oдобрава се ПТ Ватрогасној јединици Општине Угљевик да може унијети унапријед 

Оперативни буџет на следећој позицији: 

 

-511300-Издаци за набавку постројења.................................................................2.601,00 КМ 

II 

 Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за унос оперативног буџета да може на 

основу овог Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења. 

 

III 

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

општине Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02/5-40-808/13                                                               

Датум:22.07.2013.год.                                                           

  



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   23. 

  

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 101/04, члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, број 

6/05,4/07,4/08 и 5/09) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 2013.годину, 

Начелник општине  Угљевик, доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 Oдобрава се Центру за социјални рад Општине Угљевик да може извршити реалокацију 

средстава са позиције: 

 

-412500-Расходи за текуће одржавање ..............................................................350,00 КМ 

на позицију: 

-412900-Остали непоменути расходи.................................................. ...............350,00 КМ 

II 

 Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за унос оперативног буџета да може на 

основу овог Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења. 

 

III 

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

општине Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02/5-40-876/13                                                               

Датум:23.08.2013.год.                                                           

 

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

Српске“, број 101/04, члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине 

Угљевик“, број 6/05,4/07,4/08 и 5/09) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 

2013.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

 Oдобрава се Дјечијем вртићу „Душко Радовић“ Општине Угљевик да може извршити 

реалокацију средстава и то са конта: 

-412200-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних,комуникационих и транспортних 

услуга................................................................................................................500,00 КМ 

-412400 Расходи ѕа материјал за посебне намјене.....................................1.000,00 КМ 

-на конто: 

-412900-Остали непоменути расходи............................................................500,00 КМ 

-412300-Расходи за режијиски материјал...................................................1.000,00 КМ 

II 

 Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за унос оперативног буџета да може на 

основу овог Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења. 

III 

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

општине Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02/5-40-883/13                                                               

Датум:26.08.2013.год.                                                           



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   24. 

  

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

Српске“, број 101/04, члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине 

Угљевик“, број 6/05,4/07,4/08 и 5/09) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 

2013.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 Oдобрава се Агенцији  за  развој  малих и средњих предузећа“ Општине Угљевик да може 

извршити реалокацију средстава са позиције: 

-412900- остали непоменути расходи ....................................................................90,00 КМ 

на позицију: 

-412300-Расходи по основу затезних камата.........................................................90,00 КМ 

 

II 

 Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за унос оперативног буџета да може на 

основу овог Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења. 

 

III 

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

општине Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02/5-40-892/13                                                               

Датум:28.08.2013.год.                                                           

 

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 101/04, члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, број 

6/05,4/07,4/08 и 5/09) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 2013.годину, 

Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

 Oдобрава се Дјечијем вртићу „Душко Радовић“ Општине Угљевик да може извршити 

реалокацију средстава и то са конта: 

-412400-Расходи за материјал за посебне намјене........................................400,00 КМ  

-на конто: 

-412300- Расходи за режијски материјал..........................................................300,00 КМ 

-412500- Расходи за текуће одржавање............................................................100,00 КМ 

II 

 

 Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за унос оперативног буџета да може на 

основу овог Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења. 

III 

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

општине Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02/5-40-952/13                                                               

Датум:12.09.2013.год.                                                           
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На основу члана 43. и 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине 

Угљевик“, број 6/05,4/07,4/08 и 5/09) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 

2013.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

 Oдобрава се Агенцији  за  развој  малих и средњих предузећа“ Општине Угљевик да може 

извршити реалокацију средстава са позиције: 

-412900- остали непоменути расходи ....................................................................153,00 КМ 

на позицију: 

-412200-Расходи по основу утрошка ком.и ком.ус. ..............................................153,00 КМ 

 

II 

 

 Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за унос оперативног буџета да може на 

основу овог Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења. 

III 

 

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

општине Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02/5-40-1016/13                                                               

Датум:30.09.2013.год.                                                           

 

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 101/04, члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, број 

6/05,4/07,4/08 и 5/09) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 2013.годину, 

Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

 Oдобрава се Ју Центар за културу Општине Угљевик да може унијети  унапријед 

Оперативни буџет на позицији: 

412900- остали расходи......................................................1.800,00 КМ 

II 

 

 Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за унос оперативног буџета да може на 

основу овог Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења. 

III 

 

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

општине Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02/5-40-1030/13                                                               

Датум:02.10.2013.год.                                                           



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   26. 

  

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

Српске“, број 101/04, члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине 

Угљевик“, број 6/05,4/07,4/08 и 5/09) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 

2013.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

 Oдобрава се Центру за социјални рад Општине Угљевик да може извршити реалокацију 

средстава са позиције: 

-412300-Расходи за режијски материјал .....................................................................80,00 КМ   

на позицију: 

-412900-Остали непоменути расходи.................................................. .......................80,00 КМ 

 

II 

 

 Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за унос оперативног буџета да може на 

основу овог Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења. 

III 

 

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

општине Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02/5-40-1034/13                                                               

Датум:02.10.2013.год.                                                           

 

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

Српске“, број 101/04, члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине 

Угљевик“, број 6/05,4/07,4/08 и 5/09) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 

2013.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 Oдобрава се “НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ“ Општине Угљевик да може извршити 

реалокацију средстава са позиције: 

-412900- остали непоменути расходи ....................................................................18,00 КМ 

на позицију: 

-412500-Расходи за текуће одржавање. .................................................................18,00 КМ 

II 

 Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за унос оперативног буџета да може на 

основу овог Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења. 

 

III 

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

општине Угљевик“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02/5-40-1005/13                                                               

Датум:24.10.2013.год.                                                           

  



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   27. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05, 4/07, 4/08 и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

  Одобрава се новчана исплата Спасојевић Рајку из Равног Поља  у износу од  500 ,00 КМ 

(словима: петсто конвертибилних марака) на име помоћи за наставак лијечења. 

 

                                                                           II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40 – 828 /13                                                       

Датум: 05.08.2013. год 

 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05, 4/07, 4/08 и 4/12),  Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

  Одобрава се новчана исплата Глигоревић Марији из Угљевика у износу од  500 ,00 КМ 

(словима: петсто конвертибилних марака) на име помоћи за наставак лијечења. 

 

                                                                          II 

 

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

 

III 

 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40 – 836/13                                                       

Датум: 05.08.2013. год. 
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На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05, 4/07, 4/08 и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

  

  Одобрава се новчана исплата Цвијетић Милијани из Равног Поља                                                

у износу од  1500 ,00 КМ (словима:  хиљаду петсто конвертибилних марака) на име помоћи за 

плаћање матичних ћелија за лијечење од карцинома. 

 

II 

 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40 – 832/13                                                       

Датум: 05.08.2013. год. 

 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05, 4/07, 4/08 и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

  Одобрава се новчана исплата Николић Богољубу из Мезграје у износу од  300 ,00 КМ 

(словима: тристо конвертибилних марака) на име помоћи за рођење трећег дјетета. 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40 – 843 /13                                                       

Датум: 07.08.2013. год. 
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На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05, 4/07, 4/08 и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

  

  Одобрава се новчана исплата Јевтић Игору из Угљевика   у износу од  500 ,00 КМ (словима: 

петсто конвертибилних марака) на име помоћи због смртног случаја у породици. 

 

II 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40 – 845 /13                                                       

Датум: 08.08.2013. год.    

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05, 4/07, 4/08 и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

  Одобрава се новчана исплата МЗ „Д. Трнова“ за Тодоровић Радомира из Доње Трнове у 

износу од  300 ,00 КМ (словима: тристо конвертибилних марака) на име помоћи због тешке 

материјалне ситуације. 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40 – 350 /13                                                       

Датум: 14.08.2013. год. 
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На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05, 4/07, 4/08 и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

  Одобрава се новчана исплата Стојановић Зорану из Глиња у износу од  300 ,00 КМ (словима: 

тристо конвертибилних марака) на име помоћи због тешке материјалне ситуације. 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40 – 81 /13                                                        

Датум: 15.08.2013. год.             

 

 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05, 4/07, 4/08 и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

  Одобрава се новчана исплата Бабић Драгици из Угљевик Села у износу од  200,00 КМ 

(словима: двјесто конвертибилних марака) на име помоћи за лијечење. 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40 – 698 /13                                                       

Датум: 15.08.2013. год. 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   31. 

  

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05, 4/07, 4/08 и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

  Одобрава се новчана исплата Ранкић Лукић Божидару из Угљевик Села у износу од  250 ,00 

КМ (словима: двјесто педесет конвертибилних марака) на име помоћи за трошкове сахране 

брата. 

II 

 

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

 

III 

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

Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40 – 344 /13                                                       

Датум: 15.08.2013. год. 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05, 4/07, 4/08 и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

  Одобрава се новчана исплата Илић Горану  из Угљевика у износу од  200 ,00 КМ (словима: 

двјесто  конвертибилних марака) на име помоћи због тешке материјалне ситуације. 

 

                                                                            II 

 

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

 

III 

 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40 – 684/13                                                       

Датум: 15.08.2013. год. 

 

 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   32. 

  

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05, 4/07, 4/08 и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

  Одобрава се новчана исплата Станковић Милораду  из Г. Забрђа у износу од  250 ,00 КМ 

(словима: двјесто педесет  конвертибилних марака) на име помоћи због тешке материјалне 

ситуације. 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40 –471/13                                                       

Датум: 15.08.2013. год. 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05, 4/07, 4/08 и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

  Одобрава се новчана исплата Максимовић Слободану из Равног Поља у износу од  300 ,00 КМ 

(словима: тристо  конвертибилних марака) на име помоћи за операцију очију. 

 

II 

 

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

 

 

III 

 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40 –460/13                                                       

Датум: 16.08.2013. год. 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   33. 

  

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05, 4/07, 4/08 и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

  Одобрава се новчана исплата Миљановић Миљану из Угљевичке Обријежи  у износу од  300 

,00 КМ (словима: тристо  конвертибилних марака) на име помоћи због тешке материјалне 

ситуације. 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 858/13                                                       

Датум: 20.08.2013. год. 

 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05, 4/07, 4/08 и 4/12),  Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

  Одобрава се новчана исплата Мијић Мирјани из Угљевика у износу од  100 ,00 КМ (словима: 

сто  конвертибилних марака) на име помоћи за лијечење. 

 

II 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-749/13                                                       

Датум: 20.08.2013. год. 

 

 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   34. 

  

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05, 4/07, 4/08 и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

  Одобрава се новчана исплата Трипић Љубиши из Угљевика у износу од  300 ,00 КМ (словима: 

тристо  конвертибилних марака) на име помоћи за одлазак на спортски камп у Бања Луку. 

 

                                                                           II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-857/13                                                           

Датум: 22.08.2013. год. 

 

 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05, 4/07, 4/08 и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

  Одобрава се новчана исплата Јовичић Драги  из Угљевичке Обријежи  у износу од  300 ,00 КМ 

(словима: тристо  конвертибилних марака) на име помоћи за набавку инвалидских помагала. 

 

II 

 

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

 

III 

 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-818/13                                                       

Датум: 23.08.2013. год. 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   35. 

  

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05, 4/07, 4/08 и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

  Одобрава се новчана исплата Лазаревић Александри  из Угљевика  у износу од  500,00 КМ 

(словима: петсто конвертибилних марака) на име помоћи за студирање. 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-874/13                                                       

Датум: 27.08.2013. год. 

 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05, 4/07, 4/08 и 4/12),  Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

  Одобрава се новчана исплата Глигоревић Млађену из Тутњевца у износу од  300,00 КМ 

(словима: тристо конвертибилних марака) на име помоћи за лијечење. 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-  891 /13                                                       

Датум: 27.08.2013. год. 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   36. 

  

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05, 4/07, 4/08 и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

  Одобрава се новчана исплата Илић Цвијетину из Глиња у износу од  100,00 КМ (словима: сто 

конвертибилних марака) због тешке материјалне ситуације. 

 

II 

 

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

 

III 

 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-  823 /13                                                       

Датум: 29.08.2013. год. 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05, 4/07, 4/08 и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

  Одобрава се новчана исплата Петричевић Јелени  из Угљевика у износу од  500,00 КМ 

(словима: петсто конвертибилних марака) за школовање. 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-  116 /13                                                       

Датум: 29.08.2013. год. 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   37. 

  

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05, 4/07, 4/08 и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

  Одобрава се новчана исплата Јовановић Цвијану из Горњег Забрђа у износу од  300,00 КМ 

(словима: тристо конвертибилних марака) за наставак лијечења-одласка на дијализу. 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-  469/13                                                       

Датум: 29.08.2013. год. 

 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05, 4/07, 4/08 и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  Одобрава се новчана исплата Радивојевић Ђуки из Угљевика- Модран   МЗ Модран у износу од  

500,00 КМ (словима: петсто конвертибилних марака) за санацију штете настале услед поплаве. 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-  897/13                                                       

Датум: 29.08.2013. год. 

 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   38. 

  

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 4/07,4/08, и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

 

                                                                      Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата   Пајић Александри из  Богутова Села    у износу од  500,00  

КМ (словима:  петсто  конвертибилних марака ), на име помоћи за наставак студирања.  

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 914 /13                                                    

Датум:  09 .09.2013. год. 

 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: : 6/05 4/07,4/08, и 4/12),  Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

                                                                      Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата   Симић Драгани из  Угљевика     у износу од  300,00  КМ 

(словима:  тристо  конвертибилних марака ), на име помоћи за наставак студирања.  

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 938 /13                                                    

Датум:  09 .09.2013. год. 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   39. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: : 6/05 4/07,4/08, и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

 

                                                                      Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата   Мирковић Сретену  из  Малешеваца      у износу од  

500,00  КМ (словима:  петсто  конвертибилних марака ), на име помоћи за наставак студирања.  

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 512/13                                                    

Датум:  09 .09.2013. год. 

 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: : 6/05 4/07,4/08, и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

 

                                                                      Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата   Петровић Зорану из  Угљевика   у износу од  200,00  КМ 

(словима:  двјесто  конвертибилних марака ), на име помоћи за лијечење.  

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 722 /13                                                    

Датум:  11 .09.2013. год. 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   40. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: : 6/05 4/07,4/08, и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

 

                                                                      Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата   Спасојевић Недељки из Забрђа   у износу од  300,00  КМ 

(словима:  тристо конвертибилних марака ), на име помоћи због тешког материјалног стања.  

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“ 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 868 /13                                                    

Датум:  11 .09.2013. год. 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: : 6/05 4/07,4/08, и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

                                                                      Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата   Мијић Мирославу из Угљевика    у износу од  300,00  КМ 

(словима:  тристо конвертибилних марака ), на име помоћи због тешког материјалног стања.  

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 909 /13                                                    

Датум:  11 .09.2013. год. 

 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   41. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: : 6/05 4/07,4/08, и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

                                                                      Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата   Глигоревић Ружици из Тутњевца    у износу од  300,00  

КМ (словима:  тристо конвертибилних марака ), на име помоћи због тешког материјалног стања.  

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 826/13                                                    

Датум:  11 .09.2013. год. 

 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: : 6/05 4/07,4/08, и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

 

                                                                      Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата   Глигоревић Илији  из Тутњевца   у износу од  300,00  КМ 

(словима:  тристо конвертибилних марака ), на име помоћи због тешког материјалног стања.  

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 490/13                                                    

Датум:  11 .09.2013. год. 

 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   42. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: : 6/05 4/07,4/08, и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

 

                                                                      Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата  Иконић Зорану из Тутњевца   у износу од  300,00  КМ 

(словима:  тристо конвертибилних марака ), на име помоћи за лијечење. 

 

II 

 

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

 

III 

 

 

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

Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 523/13                                                    

Датум:  11 .09.2013. год. 

 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: : 6/05 4/07,4/08, и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

                                                                      Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата  Мићић Милету из Забрђа   у износу од  300,00  КМ 

(словима:  тристо конвертибилних марака ), на име помоћи за наставак студирања.  

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 668/13                                                    

Датум:  11 .09.2013. год. 

 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   43. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: : 6/05 4/07,4/08, и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

                                                                      Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата   Станковић Мари из Угљевика   у износу од  300,00  КМ 

(словима:  тристо конвертибилних марака ), на име помоћи због тешке матеаријалне ситуације.  

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 663/13                                                    

Датум:  12 .09.2013. год. 

 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: : 6/05 4/07,4/08, и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

                                                                      Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата   Радовановић Зорану  из Угљевика   у износу од  200,00  

КМ (словима:  двјесто конвертибилних марака ), на име помоћи због тешке матеаријалног стања.  

                                                                                

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-482/13                                                    

Датум:  11 .09.2013. год. 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   44. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: : 6/05 4/07,4/08, и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

                                                                      Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата   Станкић Божидарки из Угљевика   у износу од  300,00  

КМ (словима:  тристо конвертибилних марака ), на име помоћи због тешке матеаријалне 

ситуације.  

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 873/13                                                   

Датум:  12 .09.2013. год. 

 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: : 6/05 4/07,4/08, и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

 

                                                                      Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата   Митровић Жики из  Угљевика     у износу од  300,00  КМ 

(словима:  тристо конвертибилних марака ), на име помоћи за наставак лијечења.  

 

II 

 

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

 

III 

 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 963/13                                                   

Датум:  12 .09.2013. год. 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   45. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: : 6/05 4/07,4/08, и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

                                                                      Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата   Гајић Милки  из Богутова Села    у износу од  300,00  КМ 

(словима:  тристо конвертибилних марака ), на име помоћи за наставак лијечења.  

 

II 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 503/13                                                   

Датум:  12 .09.2013. год. 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: : 6/05 4/07,4/08, и 4/12),  Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

                                                                      Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата  Мијатовић Славиши  из Мезграје   у износу од  300,00  КМ 

(словима:  тристо конвертибилних марака ), на име помоћи за куповину  уџбеника за дјецу.  

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 898/13                                                    

Датум:  13 .09.2013. год. 

 

 

 

 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   46. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: : 6/05 4/07,4/08, и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

 

                                                                      Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата  Стевановић Љубиши Угљевичка Обријежи     у износу од  

300,00  КМ (словима: тристо  конвертибилних марака ), за лијечење мајке.  

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 187/13                                                   

Датум:  17 .09.2013. год. 

 

 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: : 6/05 4/07,4/08, и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

                                                                      Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата  Станишић Велибору из Забрђа     у износу од  300,00  КМ 

(словима: тристо  конвертибилних марака ), за лијечење.  

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 982/13                                                    

Датум:  17 .09.2013. год. 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   47. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: : 6/05 4/07,4/08, и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

                                                                      Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата  Чајевић Оливери  из Угљевика  у износу од  300,00  КМ 

(словима: тристо  конвертибилних марака ), за лијечење.  

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 266/13                                                   

Датум:  17 .09.2013. год. 

 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: : 6/05 4/07,4/08, и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

                                                                      Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата  Лазић Радославу  из Угљевика у износу од  300,00  КМ 

(словима: тристо  конвертибилних марака ), за лијечење  мајке. 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 528/13                                                    

Датум:  17 .09.2013. год. 

 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   48. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: : 6/05 4/07,4/08, и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

                                                                      Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата  Лазић Стоји из Угљевика    у износу од  300,00  КМ 

(словима: тристо  конвертибилних марака ), због тешке материјалне ситуације. 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-988/13                                                    

Датум:  18.09.2013. год. 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: : 6/05 4/07,4/08, и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

                                                                      Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата  Митровић Душанка  Угљевик Села    у износу од  300,00  

КМ (словима: тристо  конвертибилних марака ), због тешке материјалне ситуације. 

 

II 

 

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

 

III 

 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 986/13                                                    

Датум:  18 .09.2013. год. 

 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   49. 

  

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: : 6/05 4/07,4/08, и 4/12),  Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

                                                                      Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата  Богдановић Маријани из Угљевика    у износу од  300,00  

КМ (словима: тристо  конвертибилних марака ), због тешке материјалне ситуације. 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 527/13                                                    

Датум:  30.09.2013. год. 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: : 6/05 4/07,4/08, и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата  Драгић Младену  из Богутовог Села  у износу од  300,00  

КМ (словима: тристо  конвертибилних марака ), за лијечење дјетета. 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 993/13                                                    

Датум: 23.09.2013. год. 

 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   50. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: : 6/05 4/07,4/08, и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата  Јовановић Гавро  из Забрђа  у износу од  500,00  КМ 

(словима: петсто  конвертибилних марака ), за полагање лиценце фудбалског судије. 

 

II 

 

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

 

III 

 

 

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

Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 49/13                                                    

Датум: 26.09.2013. год. 

 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: : 6/05 4/07,4/08, и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата  Ђокић Војислав  из Горње Трнове    у износу од  500,00  

КМ (словима: петсто  конвертибилних марака ), због смрти мајке. 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 149/13                                                    

Датум: 26.09.2013. год. 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   51. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: : 6/05 4/07,4/08, и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата  МЗ „Доња Трнова“ за Ђурковић Драгу  из Доње  Трнове   

у износу од  300,00  КМ (словима: тристо  конвертибилних марака ), због тешке материјалне 

ситуације. 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 66/13                                                        

Датум: 27.09.2013. год. 

 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: : 6/05 4/07,4/08, и 4/12), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата  Чутурић Мирослав из Угљевичке Обријежи   у износу од  

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

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40- 83/13                                                        

Датум: 30.09.2013. год. 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   52. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата    Хускић Џевад из Атмачића                                                                

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

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-1028/13                                                    

Датум:  02.10.2013. год. 

 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата    Спасојевић Стевану из Доње Крћине                                                                

у износу од  300,00  КМ (словима: тристо  конвертибилних марака ), због тешке материјалне 

ситуације.  

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-1014/13                                                    

Датум:  07.10.2013. год. 

 

 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   53. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата    Миљановић Озренки из Угљевик Села                                                                

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

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-1004/13                                                    

Датум:  07.10.2013. год. 

 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата    Сријемац Љубица  из Угљевика                                                                

у износу од  300,00  КМ (словима: тристо  конвертибилних марака ), за студирање.  

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-948/13                                                       

Датум:  08.10.2013. год. 

 

 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   54. 

  

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата    Симић Милисаву   из Доње Трнове                                                                

у износу од  300,00  КМ (словима: тристо  конвертибилних марака ), због тешке материјалне 

ситуације.  

II 

 

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

 

III 

 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-328/13                                                       

Датум:  09.10.2013. год. 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата   Илић Цвијетину из  Глиња  у износу од  200,00  КМ 

(словима: двјесто   конвертибилних марака ), за одлазак у сарајево у суд БиХ.  

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-1071/13                                                       

Датум:  10.10.2013. год. 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   55. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата    Бојић Миливоје  из Тутњевца                                                               

у износу од  300,00  КМ (словима: тристо  конвертибилних марака ), због тешке материјалне 

ситуације.  

II 

 

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

 

III 

 

 

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

Угљевик“. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-1023/13                                                     

Датум:  10.10.2013. год. 

 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата   Пајкановић Јован  из Корените                                                                

у износу од  300,00  КМ (словима: тристо  конвертибилних марака ), за лијечење мајке.  

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-577/13                                                       

Датум:  10.10.2013. год. 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   56. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата  Игору Тодоровић   из Угљевика                                                                

у износу од  500,00  КМ (словима: петсто конвертибилних марака ), за преквалификацију.  

 

II 

 

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

 

III 

 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-881/13                                                       

Датум:  11.10.2013. год. 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата  Зекић Станку  из Угљевика                                                                

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

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-461/13                                                       

Датум:  15.10.2013. год. 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   57. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата  Дамјановић Мирославу   из Угљевика                                                                

у износу од  300,00  КМ (словима: тристо конвертибилних марака ), за набавку огрева због тешке 

материјалне ситуације.  

II 

 

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

 

III 

 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-955/13                                                       

Датум:  15.10.2013. год. 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата  Ђокић Радану  из Угљевика - Модран                                                               

у износу од  250,00  КМ (словима: двјестопедесет конвертибилних марака ), за набавку огрева 

због тешке материјалне ситуације.  

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-911/13                                                       

Датум:  15.10.2013. год. 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   58. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата Петровић Немањи  из Угљевика                                                               

у износу од  250,00  КМ (словима: двјестопедесет конвертибилних марака ), због тешке 

материјалне ситуације.  

II 

 

 

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

 

III 

 

 

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

Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-910/13                                                       

Датум:  15.10.2013. год. 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата Максимовић Душанки   из Доњег Забрђа                                                              

у износу од  300,00  КМ (словима: тристо конвертибилних марака ), због тешке материјалне 

ситуације.  

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-1039/13                                                       

Датум:  15.10.2013. год. 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   59. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата Јовић Ружици  из Угљевика                                                              

у износу од  250,00  КМ (словима: двјесто педесет  конвертибилних марака ), због тешке 

материјалне ситуације.  

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-56/13                                                       

Датум:  16.10.2013. год. 

 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата Вићић Цвијети  из Угљевика                                                              

у износу од  250,00  КМ (словима: двјесто педесет  конвертибилних марака ), за лијечење.  

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-76/13                                                      

Датум:  16.10.2013. год. 

 

 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   60. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата Митровић Милени,из Доње Трнове,по захтјеву МЗ „Доња 

Трнова“  у износу од  300,00  КМ (словима:тристо конвертибилних марака ), због тешке 

материјалне ситуације.  

II 

 

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

 

III 

 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-716/13                                                       

Датум:  17.10.2013. год. 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата Јовановић Мићи из Доње Трнове  у износу од  300,00  КМ 

(словима:тристо конвертибилних марака ), због тешке материјалне ситуације.  

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-427/13                                                       

Датум:  17.10.2013. год. 

 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   61. 

  

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата Стокановић Драгани из Угљевика  у износу од  500,00  КМ 

(словима: петсто  конвертибилних марака ), за потребе школовања.  

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-927/13                                                       

Датум:  17.10.2013. год. 

 

 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата Угреновић Мирославу из Доње Трнове а по захтјеву „МЗ 

Доња Трнова“ у износу од  200,00  КМ (словима: двјесто конвертибилних марака ),због тешке 

материјалне ситуације.   

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-1114/13                                                       

Датум:  17.10.2013. год. 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   62. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата Митровић Драгици  из Доње Трнове а по захтјеву „МЗ 

Доња Трнова“ у износу од  300,00  КМ (словима: тристо конвертибилних марака ),због тешке 

материјалне ситуације.   

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-1113/13                                                       

Датум:  17.10.2013. год. 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата Митровић  Радојки  из Доње Трнове а по захтјеву „МЗ 

Доња Трнова“ у износу од  200,00  КМ (словима: двјесто конвертибилних марака ),због тешке 

материјалне ситуације.   

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-1111/13                                                       

Датум:  17.10.2013. год. 

 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   63. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата Марковић Ђорђији  из Доње Трнове а по захтјеву „МЗ 

Доња Трнова“ у износу од  400,00  КМ (словима: четиристо конвертибилних марака ),због тешке 

материјалне ситуације.   

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-1110/13                                                       

Датум:  17.10.2013. год. 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата Митровић Цвијетину  из Доње Трнове а по захтјеву „МЗ 

Доња Трнова“ у износу од  200,00  КМ (словима: двјесто конвертибилних марака ),због тешке 

материјалне ситуације.   

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-1119/13                                                       

Датум:  17.10.2013. год. 

 

 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   64. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата Лазаревић Нади из Угљевика у износу од  300,00  КМ 

(словима: тристо конвертибилних марака ),за куповину огрева.   

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-54/13                                                       

Датум:  18.10.2013. год. 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата Новаковић Петру   из Доње Трнове а по захтјеву „МЗ Доња 

Трнова“ у износу од  300,00  КМ (словима: тристо конвертибилних марака ),због тешке 

материјалне ситуације.   

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-861/13                                                       

Датум:  18.10.2013. год. 

 

 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   65. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата Никић Мирјани из Угљевика   у износу од  300,00  КМ 

(словима: тристо конвертибилних марака ),за лијечење.   

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-373/13                                                       

Датум:  21.10.2013. год. 

 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата Станковић Миленко из Угљевика   у износу од  200,00  КМ 

(словима: двјесто конвертибилних марака ),за лијечење.   

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-284/13                                                       

Датум:  22 .10.2013. год. 

 

 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   66. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата Манојловић Милунка из Угљевика   у износу од  300,00  

КМ (словима: тристо конвертибилних марака ),за лијечење.   

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-1107/13                                                     

Датум:  22.10.2013. год. 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата Ђурић Драгану   из Угљевичке Обријежи у износу од  

250,00  КМ (словима: двјесто педесет конвертибилних марака ),за лијечење.   

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-862/13                                                     

Датум:  24.10.2013. год. 

 

 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   67. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата Симић Перици  из Угљевик Села у износу од  300,00  КМ 

(словима: тристо конвертибилних марака ),због тешке материјалне ситуације.   

 

II 

 

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

 

III. 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-1119/13                                                    

Датум:  24.10.2013. год. 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата Петровић Бранку  из Тутњевца у износу од  250,00  КМ 

(словима: двјесто педесет конвертибилних марака ),због тешке материјалне ситуације.   

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-73/13                                                    

Датум:  24.10.2013. год. 

 

 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   68. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата Видичевић Јелени из Равног Поља у износу од  300,00  КМ 

(словима: тристо конвертибилних марака ),за школовање.   

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-846/13                                                    

Датум:  24.10.2013. год. 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата Симикић Томи из Старог Угљевика у износу од  300,00  

КМ (словима: тристо конвертибилних марака ),за лијечење.   

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-1037/13                                                    

Датум:  29.10.2013. год. 

 

 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   69. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата Чавић  Миодрагу  из Угљевика у износу од  250,00  КМ 

(словима: двјестопедесет конвертибилних марака ),због тешке материјалне ситуације.   

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-489/13                                                   

Датум:  29.10.2013. год. 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата Зекић Петру из Угљевика-Модран у износу од  300,00  КМ 

(словима: тристо конвертибилних марака ),због тешке материјалне ситуације.   

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-511/13                                                    

Датум:  29.10.2013. год. 
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На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата Симикић Жељку из Угљевика у износу од  250,00  КМ 

(словима: двјестопедесет конвертибилних марака ),за школовање.   

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-502/13                                                    

Датум:  29.10.2013. год. 

 

 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата  Јовановић Горану из Угљевика у износу од  250,00  КМ 

(словима: двјестопедесет конвертибилних марака ),због тешког материјалног стања..   

 

II 

 

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

 

III 

 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-1108/13                                                    

Датум:  29.10.2013. год. 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   71. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата  Лазић Драгану  из Тутњевцау износу од  300,00  КМ 

(словима: тристо конвертибилних марака ), за школовање.   

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-1083/13                                                    

Датум:  29.10.2013. год. 

 

 

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата  Јовић Славиши из Угљевика износу од  500,00  КМ 

(словима: петсто конвертибилних марака ), за школовање.   

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-794/13                                                    

Датум:  29.10.2013. год. 

 

 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   72. 

  

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

Републике Српске“ број 101/04 и 42/08) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број: 6/05 и 4/08), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

      Одобрава се новчана исплата Симикић Милораду  из Угљевика износу од  250,00  КМ 

(словима: двјесто педесет конвертибилних марака ), за школовање.   

 

II 

 

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

 

III 

 

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

Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-40-550/13                                                    

Датум:  30.10.2013. год. 

 

  



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   73. 

  

 

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

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

општине Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 

19/05;52/05;8/06;24/06;70/06 и 12/09 ) и члана 4. Правилника о јавним набавкама („Сл.билтен 

општине Угљевик“, број 2/10), Начелник општине Угљевик, д о н о с и 

 

 

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ЗА 2013.ГОДИНУ 

 

  

Члан 1. 

 

Дoноси се допуна Плана јавних набавки за 2013.годину и гласи: 

 

У тачци III-РАДОВИ  додају се нове подтачке 17 и 18 и гласе:  

Подтачка 17. Изградња прикључка сервисног пута (насеље Сјевер /// у Угљевику) на 

магистрални пут М18, дионица 254 „Стари Угљевик-Прибој“, стационажа 1+500. 

Процијењена вриједност радова износи 27.500,00 КМ. 

 

Подтачка 18. Радови на изградњи прикључног нисконапонског вода у Атмачићима за потребе 

мјесног вода у Средњој Трнови, 

Радови поправке и реконструкције водоводне мреже на водоводу Тутњевац, 

Радови на изградњи потисног вода од бунара до резервоара 

Jањари (Угаре) и 

Радови на машинском опремању бунара у Јањарима. 

Процијењена вриједност радова износи 93.000,00 КМ. 

 

 

Члан 2. 

 

Поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева биће покренут у року од седам дана од 

дана ступања на снагу ове Одлуке.     

 

Члан 3. 

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

општине Угљевик“. 

 

 

                                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                      Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-116/13 

Датум:19.9.2013. 
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Р
ед

. 
б

р
о
ј 

Предмет набавке 
Планирана 

средства 

Процијењен

а вриједност 

набавке 

 

Оквирно 

вријеме 

поктере- 

тања пос. 

ЈН 

Оквирно 

вријеме 

реализације 

уговора 

Врста 

поступка 

ЈН 

Одјељење задужено за 

припрему посебног дијела 

тендерске документације 

 

III РАДОВИ-додају се нове подтачке 17 и 18 

1 

Изградња прикључка 

сервисног пута (насеље Сјевер 

/// у Угљевику) на 

магистрални пут М18, 

дионица 254 „Стари Угљевик-

Прибој“, стационажа 1+500. 

27.500,00 27.500,00 септембар новембар 

Конкур.захтејев без 

додатне 

обја.обавјештења о 

набавци 

Одјељење за просторно 

урђење и стамбено 

комуналне послове 

2. 

Радови на изградњи 

прикључног нисконапонског 

вода у Атмачићима за потребе 

мјесног вода у Средњој 

Трнови, 

Радови поправке и 

реконструкције водоводне 

мреже на водоводу Тутњевац, 

Радови на изградњи потисног 

вода од бунара до резервоара 

Jањари (Угаре) и 

Радови на машинском 

опремању бунара у Јањарима, 

 

93.000,00 

 

93.000,00 

 

септембар 

 

новембар 

Конкур.захтејев без 

додатне 

обја.обавјештења о 

набавци 

Одјељење за просторно 

урђење и стамбено 

комуналне послове 

 Укупно:   120.500,00 120.500,00     

 

УКУПНА ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ ПЛАНИРАНИХ ЈАВНИХ 

НАБАВКИ ЗА 2013.ГОДИНУ СА СВИМ ИЗМЈЕНАМА И 

ДОПИНАМА ИЗНОСИ: 

 

                 1.590.500,00 КМ 

 

 

        Број : 02-404-116 /13           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

        Датум,19.09.2013.године                                                                                                                        Василије Перић, дипл. ецц.  с.р. 



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

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

општине Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 

19/05;52/05;8/06;24/06;70/06 и 12/09 ) и члана 4. Правилника о јавним набавкама („Сл.билтен 

општине Угљевик“, број 2/10), Начелник општине Угљевик, д о н о с и 

 

 

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ЗА 2013.ГОДИНУ 

 

  

Члан 1. 

 

Дoноси се допуна Плана јавних набавки за 2013.годину и гласи: 

 

У тачци III-РАДОВИ  додају се нове подтачке 19 и 20 и гласе:  

Подтачка 19. Лот-1:Јавна расвјета Угљевичка Обријеж-Јовичићи 

Лот-2:Јавна расвјета Угљевичка Обријеж 

Лот-3:Јавна расвјета Равно Поље-Максимовићи 

Лот-4:Јавна расвјета Равно Поље-пјешачка зона наставак 

Лот-5:Јавна расвјета Равно Поље-Марковићи 

Лот-6:Јавна расвјета Доња Трнова-Добричићи 

Лот-7:Јавна расвјета Доња Трнова-Николићи 

Лот-8:Јавна расвјета Јањари 

Процијењена вриједност радова износи 52.000,00 КМ. 

 

Подтачка 20.Изградња споменика“Филип Вишњић“ у Горњој Трнови. 

Процијењена вриједност радова износи 20.000,00 КМ. 

 

Члан 2. 

Поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева биће покренут у року од седам дана од 

дана ступања на снагу ове Одлуке.     

 

                                                               Члан 3. 

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

општине Угљевик“. 

 

                                                                                                                                            

                                                                                              
                                                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 

  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-120/13 

Датум:2.10.2013. 

 

 

                                                                                                                                            



 

 

 

 

 

 

         Број: 02-404-120 /13           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

        Датум,2.10.2013.године                                                                                                                          Василије Перић, дипл. ецц.  с.р. 
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Р
ед

. 

б
р
о
ј 

Предмет набавке 
Планирана 

средства 

Процијењ

ена 

вриједн 

набавке 

Оквирно 

вријеме 

поктере- 

тања пос.ЈН 

Оквирно 

вријеме 

реализације 

уговора 

Врста 

поступка 

ЈН 

Одјељење задужено за 

припрему посебног дијела 

тендерске документације 

 

III РАДОВИ-додају се нове подтачке 19 и 20 

1. 

Радови изградње јавне расвјете 

и то: 

Лот-1:Јавна расвјета Угљевичка 

Обријеж-Јовичићи 

Лот-2:Јавна расвјета Угљевичка 

Обријеж 

Лот-3:Јавна расвјета Равно 

Поље-Максимовићи 

Лот-4:Јавна расвјета Равно 

Поље-пјешачка зона наставак 

Лот-5:Јавна расвјета Равно 

Поље-Марковићи 

Лот-6:Јавна расвјета Доња 

Трнова-Добричићи 

Лот-7:Јавна расвјета Доња 

Трнова-Николићи 

Лот-8:Јавна расвјета Јањари 

52.000,00 52.000,00 октобар децембар 

 

Конкур.захтејев без 

додатне 

обја.обавјештења о 

набавци 

Одјељење за просторно 

урђење и стамбено 

комуналне послове 

2. 

 

 

Изградња споменика „Филип 

Вишњић“ у Горњој Трнови 

 

20.000,00 

 

 

20.000,00 

 

 

октобар децембар 

Конкур.захтејев без 

додатнеобја.обавјеште

ња о набавци 

Одјељење за просторно 

урђење и стамбено 

комуналне послове 

 Укупно:   72.000,00 72.000,00     

УКУПНА ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ ПЛАНИРАНИХ 

ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2013.ГОДИНУ СА СВИМ ИЗМЈЕНАМА 

И ДОПИНАМА ИЗНОСИ: 

 

                 1.662.500,00 КМ 



 

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

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

општине Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 

19/05;52/05;8/06;24/06;70/06 и 12/09 ) и члана 4. Правилника о јавним набавкама („Сл.билтен 

општине Угљевик“, број 2/10), Начелник општине Угљевик, д о н о с и 

 

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ЗА 2013.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Дoноси се допуна Плана јавних набавки за 2013.годину и гласи: 

 

У тачци III-РАДОВИ  додају се нове подтачке 21 и 22 и гласе:  

Подтачка 21.  

Лот 1: Изградња АБ коловоза на локалном путу Л54, укупне дужине 120 м, 

            ширине бетонске траке: 3,0 м 

Лот 2: Реконструкција дијела некат. пута к.ч. број:2966,КО Угљевик у МЗ Стари      Угљевик, 

засеок Фалчићи, дужине 230 м , ширине туцаничког застора ш=3.0м 

Лот 3: Наставак изградње дијела некат. пута у МЗ Богутово Село,дионица: Ћетениште –  

Малешевци, дужине 500.0м +160м , ширине туцаничког застора ш=2.6м, к.ч. број:4062, 

КО Богутово Село 

Лот 4: Реконструкција дијела некат. пута к.ч. број:1305/2, КО Богутово Село,у МЗ  Брђани-

Прокос, Л51-Пецка, дужине 180 м , ширине туцаничког застора ш=3.0м 

Процијењена вриједност радова износи 47.000,00 КМ. 

 

Подтачка 22.  

Лот 1: Нивелација Улице Ћирила и Методија у Угљевику 

Лот 2: Проширење постојећег асфалтног застора у улици Драге Токића 

Лот 3: Асфалтирање некатегорисаног пута, Сјевер II, Угљевик,  дионица “Улица  Косовке 

дјевојке-Миловановићи” , дужине 369 м , ширине завршног слоја коловозне конструкције: 

Л1 шкк=3,5+1x0,5 м и Л2 шкк=2,6+2x0,5 м 

Лот 4: Асфалтирање платоа на парцели к.ч. број 214/2, КО Забрђе,власништво  Миловановић 

Зорана из Угљевика  

Лот 5: Асфалтирање прилазног пута из улице Драге Токића у Угљевику 

Процијењена вриједност радова износи 93.000,00 КМ. 

 

Члан 2. 

Поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева биће покренут у року од седам дана од 

дана ступања на снагу ове Одлуке.     

 

                                                               Члан 3. 

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

општине Угљевик“. 

 

 

                                                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-129/13 

Датум:07.10.2013. 
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Р
ед

. 

б
р
о
ј 

Предмет набавке 
Планирана 

средства 

Процијењена 

вриједност 

набавке 

 

Оквирно 

вријеме 

поктере- 

тања пос.ЈН 

Оквирно 

вријеме 

реализације 

уговора 

Врста 

поступка 

ЈН 

Одјељење задужено за 

припрему посебног дијела 

тендерске документације 

 

III РАДОВИ-додају се нове подтачке 21 и 22 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лот 1: Изградња АБ коловоза 

на локалном путу Л54, 

укупне дужине 120 м, ширине 

бетонске траке: 3,0 м 

Лот-2 

Реконструкцијадијела 

некат. пута к.ч. број:2966,КО 

Угљевик у МЗ Стари      

Угљевик, засеок Фалчићи, 

дужине 230 м , ширине 

туцаничког застора ш=3.0м 

Лот 3: Наставак изградње 

дијела некат. пута у МЗ 

Богутово Село,дионица: 

Ћетениште –  Малешевци, 

дужине 500.0м +160м , 

ширине туцаничког застора 

ш=2.6м, к.ч. број:4062, КО 

Богутово Село 

Лот 4: Реконструкција дијела 

некат. пута к.ч. број:1305/2, 

КО Богутово Село,у МЗ  

Брђани-Прокос, Л51-Пецка, 

дужине 180 м , ширине 

туцаничког застора ш=3.0м 

 

 

 

47.000,00 47.000,00 октобар децембар 

 

Конкур.захтејев без 

додатне 

обја.обавјештења о 

набавци 

Одјељење за просторно 

урђење и стамбено 

комуналне послове 
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        Број : 02-404-129 /13           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

        Датум,07.10.2013.године                                                                                                                        Василије Перић, дипл. ецц.  с.р. 

 

 

  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лот 1: Нивелација Улице 

Ћирила и Методија у 

Угљевику 

Лот 2: Проширење постојећег 

асфалтног застора у улици 

Драге Токића 

Лот 3: Асфалтирање 

некатегорисаног пута, Сјевер 

II, Угљевик,  дионица “Улица  

Косовке дјевојке-

Миловановићи” , дужине 369 

м , ширине завршног слоја 

коловозне конструкције: Л1 

шкк=3,5+1x0,5 м и Л2 

шкк=2,6+2x0,5 м 

Лот 4: Асфалтирање платоа 

на парцели к.ч. број 214/2, КО 

Забрђе,власништво  

Миловановић Зорана из 

Угљевика  

Лот 5: Асфалтирање 

прилазног пута из улице 

Драге Токића у Угљевику 

93.000,00 93.000,00 октобар децембар 

 

Конкур.захтејев без 

додатне 

обја.обавјештења о 

набавци 

 

Одјељење за просторно 

урђење и стамбено 

комуналне послове 

 Укупно:       

УКУПНА ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ ПЛАНИРАНИХ 

ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2013.ГОДИНУ СА СВИМ ИЗМЈЕНАМА 

И ДОПИНАМА ИЗНОСИ: 

 

                 1.802.500,00 КМ 



 

 

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

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

општине Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 

19/05;52/05;8/06;24/06;70/06 и 12/09 ) и члана 4. Правилника о јавним набавкама („Сл.билтен 

општине Угљевик“, број 2/10), Начелник општине Угљевик, д о н о с и 

 

 

 

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ЗА 2013.ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Дoноси се допуна Плана јавних набавки за 2013.годину и гласи: 

 

У тачци III-РАДОВИ  додајe се нова подтачка 23 и гласи:  

ЛОТ-1: А/Грађевински радови на санацији пода од паркета у Спортској сали 

             Б/ Грађевински радови на санации простора КК Рудар 

ЛОТ-2:Изградња трибина поред одбојкашког игралишта базени, Угљевик 

Процијењена вриједност радова износи 43.000,00 КМ. 

 

 

Члан 2. 

Поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева биће покренут у року од седам дана од 

дана ступања на снагу ове Одлуке.     

 

 

                                                               Члан 3. 

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

општине Угљевик“. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 

 

  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-127/13 

Датум:7.10.2013. 

 

 

                                                                                                                                               

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ-број 11 

 

Р
ед

. 
б

р
о
ј 

Предмет набавке 
Планирана 

средства 

Процијењена 

вриједност 

набавке 

 

Оквирно 

вријеме 

поктере- 

тања пос. 

ЈН 

Оквирно 

вријеме 

реализације 

уговора 

Врста 

поступка 

ЈН 

Одјељење задужено за 

припрему посебног дијела 

тендерске документације 

 

 

III РАДОВИ-додајe се нова подтачка 23 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ-1: 

А/Грађевински 

радови на санацији 

пода од паркета у 

Спортској сали 

 

Б/ Грађевински 

радови на санацији 

простора КК Рудар 

 

ЛОТ-2: 

Изградња трибина 

поред одбојкашког 

игралишта базени, 

Угљевик 

43.000,00 43.000,00 октобар децембар 

Конкур.захтејев без 

додатне 

обја.обавјештења о 

набавци 

Одјељење за просторно 

урђење и стамбено 

комуналне послове 

 

 

Укупно: 43.000,00 

 

43.000,00 

 

    

 

УКУПНА ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ ПЛАНИРАНИХ 

ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2013.ГОДИНУ СА СВИМ ИЗМЈЕНАМА 

И ДОПИНАМА ИЗНОСИ: 

 

                 1.845.500,00 КМ 

 

        Број : 02-404-127 /13                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

        Датум,7.10.2013.године                                                                                                                         Василије Перић, дипл. ецц.  с.р. 



РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-118/13 

Датум, 19.9.2013.године 

 

 

  На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, 

број: 101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 

Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 

и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 

доноси 

 

                       О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

 

  

Члан 1. 

 

Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке грађевинских радова и то: 

Изградња прикључка сервисног пута (насеље сјевер III у Угљевику) на магистрални пут М18, 

дионица 254 „Стари Угљевик-Прибој“, стационажа 1+500, а све сходно Предмјеру радова, који 

ће бити саставни дио тендерске документације. 

                       

Члан 2. 

 

Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева без додатне 

објаве обавјештења о набавци у Службеном гласднику БиХ. 

 

Члан 3. 

 

Предвиђени износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 

 27.500,00 КМ. 

Средства су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик за 2013. годину са буџетске  ставке 

 „ капитална улагања“. 

                                                                      Члан 4. 

 

Предвиђени рок за извођење радова  из тачке 1. ове Одлуке је 20 (двадесет) дана од  дана 

увођења у посао. 

                                                               Члан 5. 

 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде.                                                              

 

                                                               Члан 6. 

 

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

општине Угљевик“. 

 

 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Василије Перић, дипл. ецц.  с.р. 

  



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   83. 

  

РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-117/13 

Датум,19.9.2013.  

 

 

  На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, 

број: 101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 

Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 

и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 

доноси 

  

                       О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

 

  

Члан 1. 

 

Дoноси се Одлука о покретању поступка набавке огрева за потребе Територијалне ватрогасне 

јединице Угљевик. 

Члан 2. 

 

Набавка роба из члана 1. ове Одлуке извршиће се путем захтјева за директан споразум. 

 

Члан 3. 

 

Предвиђени износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 2.500,00 КМ. 

Средства за реализацију јавне набавке из члана 1. ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине 

Угљевик за 2013. годину са буџетске  ставке „расходи по основу утрошка енергије“. 

 

                                                               Члан 4. 

 

Предвиђени рок за набавку из тачке 1. ове Одлуке је 2 (два) дана од  дана уплате аванса. 

                                                                

                                                               Члан 5. 

 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде. 

 

                                                                Члан 6. 

 

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

општине Угљевик“. 

 

 

 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

број : 02-404-108/13 

Датум,  20.09.2013.године 

 

 

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

и 42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 

92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 

Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

 

 

ОДЛУКУ 

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

I 

 

Након разматрања достављене понуде у предмету  јавне набавке  рачунара и рачунарске опреме за 

потребе Административне службе општине Угљевик, одлучено је да се уговор додијели : д.о.о. 

„Sony&Computers“, Бијељина,  са понуђеном цијеном у укупном износу од  5.106,00 КМ. 

 

II 

 

У поступку јавне набавке роба из тачке 1. ове Одлуке, путем  захтјева за директан споразум, број 

02-404-108/13, понуду је доставио позвани  понуђач. 

 

Након разматрања достављене понуде утврђено је да иста  испуњава  услове постављене 

тендерском документацијом. 

III 

 

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 

дана пријема истог. 

Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

 

IV 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 

Угљевик“. 

 

 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Василије Перић, дипл. ецц.  с.р. 

 

  



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   85. 

  

РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-119/19 

Датум, 24.09.2013. 

 

  На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, 

број: 101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 

Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 

и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 

доноси 

 

                       О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

  

Члан 1. 

 

Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке и то: 

а)Радови на изградњи прикључног нисконапонског вода у Атмачићима за потребе  

   мјесног вода у Средњој Трнови, 

б)Радови поправке и реконструкције водоводне мреже на водоводу Тутњевац, 

ц)Радови на изградњи потисног вода од бунара до резервоара Јањари (Угаре) и 

д)Радови на машинском опремању бунара у Јањарима, а све сходно Предмјеру радова, који ће 

бити саставни дио тендерске документације. 

                       

Члан 2. 

 

Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева без додатне 

објаве обавјештења о набавци у Службеном гласднику БиХ. 

 

Члан 3. 

 

Предвиђени износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 

 80.000,00 КМ. 

Средства су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик за 2013. годину са буџетске  ставке         „ 

капитална улагања“. 

                                                                      Члан 4. 

 

Предвиђени рок за извођење радова  из тачке 1. ове Одлуке је 30 (тридесет) дана од  дана 

увођења у посао. 

                                                                      Члан 5. 

 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде.                                                              

                                                                      Члан 6. 

 

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

општине Угљевик“. 

 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Василије Перић, дипл. ецц.  с.р. 

 

  



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   86. 

  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-107/13. 

Датум, 25.09.2013. године 

 

 

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

и 42/05), члана 46. став 6. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. Гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 

52/05, 92/05, 08/06, 12/09 и 60/10), Начелник Општине  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

О ПОНИШТАВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

I 

У складу са чланом 46. став 6. Закона о јавним набавкама БиХ поништава се поступак додјеле 

уговора у предмету јавне набавке доградње јавне расвјете и то: 

 

Лот 1: Доградња јавне расвјете у МЗ Тутњевац, Николићи 

Лот 2: Доградња јавне расвјете у МЗ Тутњевац, Крстићи 

Лот 3: Доградња јавне расвјете у МЗ Доње Забрђе, Посавци            

Лот 4: Доградња јавне расвјете у МЗ Коренита, Кандићи 

Лот 5: Изградња кабловског вода 0,4 КV, за потребе снабдијевања стамбене зграде у    Угљевику. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Дана 11.09.2013. године овај уговорни орган је покренуо процедуру јавне набавке радова из 

тачке 1. ове Одлуке путем конкурентског захтјева број 02-404-107/13. без додатне објаве 

обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ. 

 

Конкурентски захтјев за достављање понуда је упућен сљедећим добављачима: 

  

1. Д.о.о. „Спарк“ Бијељина, 

2. Д.о.о.“Д-Струја“ Бијељина 

3. Д.о.о. „Спортинг МБ“ Угљевик 

 

У предметном поступку јавне набавке, понуђач д.о.о.“Д-Струја“ Бијељина није доставио 

Увјерење издато од стране овлаштеног органа у БиХ у циљу доказивања да је испунио обавезе 

плаћања директних пореза, тражено тачком 2. потачка ц) Конкурентског захтјева. 

Понуђач Д.о.о.“Спарк“ Бијељина није исправно попунио образац за цијену, као и измјене понуде 

у Лоту-5 нису парафиране од овлаштених особа како је наведено под тачком 4.2. Конкурентског 

захтјева. 

Предметни поступак јавне набавке поништава се из разлога што је у овом поступку јавне 

набавке број прихватљивих понуда мањи од три. 

Упуство о правном лијеку 

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 

дана пријема истог. 

Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 

Угљевик“. 

 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-117/13 

Датум,  26.09.2013.године 

 

 

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

42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 

92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 

Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

 

ОДЛУКУ 

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

I 

 

Након разматрања достављене понуде у предмету  јавне набавке испоруке угља и огревних дрва за 

Територијалну ватрогасну јединицу Угљевик, одлучено је да се уговор додијели: З.З. ,,Угљевик“ 

Угљевик,  са понуђеном цијеном у укупном износу од  2.118,05 КМ. У цијену је зарачунат ПДВ-е. 

 

II 

 

У поступку јавне набавке роба из тачке 1. ове Одлуке, путем  захтјева за директан споразум, број: 

02-404-117/13, понуду је доставио позвани  понуђач: 

 

З.З. ,,Угљевик“ Угљевик 

 

Након разматрања достављене понуде утврђено је да иста  испуњава  услове постављене 

тендерском документацијом. 

III 

 

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 

дана пријема истe. 

Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

 

IV 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 

Угљевик“. 

 

 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-113/13. 

Датум, 02.10.2013. године 

 

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

и 42/05), члана 46. став 6. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. Гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 

52/05, 92/05, 08/06, 12/09 и 60/10), Начелник Општине  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

О ПОНИШТАВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

I 

 

У складу са чланом 46. став 6. Закона о јавним набавкама БиХ поништава се поступак додјеле 

уговора у предмету јавне набавке радова и то: 

 

Лот-1 :набавка, довоз и уградња каменог материјала на мрежу макадамских, локалних и  

            некатегорисаних путева на подручју општине Угљевик,  

Лот-2: набавка, довоз и уградња каменог материјала на макадамске улице у градском  

            дијелу Угљевика и 

Лот-3: копање-чишћење одводних путних јарака на мрежи локалних и некатегорисаних  

            путева и улица општине Угљевик, 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Дана 16.09.2013. године овај уговорни орган је покренуо процедуру јавне набавке радова из 

тачке 1. ове Одлуке путем конкурентског захтјева број 02-404-113/13. без додатне објаве 

обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ. 

 

Конкурентски захтјев за достављање понуда је упућен сљедећим добављачима: 

  

1. Д.о.о. „Јовић С&Д“ Угљевик, 

2. Д.о.о.“Монт Градња“ Угљевик 

3. Д.о.о. „Олиго Коммерц“ Суво Поље и 

4. Д.о.о.“Бук Промет“ Бијељина 

 

У предметном поступку јавне набавке, понуђач д.о.о.“Олиго Коммерц“ Суво Поље није доставио 

понуду до крајњег рока одређеног тендерском документацијом, понуђач д.о.о.“Монт Градња“ 

Угљевик је доставио понуду после крајњег рока предвиђеног за доставу понуда. 

Понуда је стигла дана 30.09.2013.године у 10 сати и 15 минута, а тендерском документацијом 

предвиђен рок за пријем понуда је до 10 сати, па због тога понуда није узета у разматрање, него 

је неотворена враћена понуђачу. 

Предметни поступак јавне набавке поништава се из разлога што је у овом поступку јавне 

набавке број прихватљивих понуда мањи од три. 

 

Упуство о правном лијеку 

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 

дана пријема истог. 

Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 

Угљевик“. 

 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Василије Перић, дипл. ецц.  с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИН УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-122/13 

Датум, 02.10.2013. 

 

   

 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, 

број: 101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 

Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 

и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 

доноси 

 

                       О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

 

 

Члан 1. 

 

Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке за грађевинске радове на санацији 

грађевинских лимова дијела стамбено-пословног објекта П+3 у Угљевику, Трг Драже 

Михаиловића.  

Члан 2. 

 

Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем захтјева за директан споразум. 

 

Члан 3. 

 

Предвиђени  износ  средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 

6.000,00 КМ. 

Средства су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик за 2013. годину са буџетске  ставке 

„капитална помоћ “.                                                                                                      

                                                                 Члан 4. 

 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде.                                                              

 

                                                                 Члан 5. 

 

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

општине Угљевик“. 

 

 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Василије Перић, дипл. ецц.  с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-121/13 

Датум, 3.10.2013. 

 

 

  На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, 

број: 101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 

Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 

и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 

доноси 

 

                       О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

 

 

Члан 1. 

 

Дoноси се Одлука о покретању поступка набавке гума за возило „Камаз“-цистерна, а  за потребе 

Територијалне ватрогасне јединице Угљевик. 

 

Члан 2. 

 

Набавка роба из члана 1. ове Одлуке извршиће се путем захтјева за директан споразум. 

 

Члан 3. 

 

Предвиђени износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 4.400,00 КМ. 

Средства за реализацију јавне набавке из члана 1. ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине 

Угљевик за 2013. годину са буџетске  ставке „ Издаци за залихе инвентара“.                                        

 

                                                               Члан 4. 

 

Предвиђени рок за набавку из тачке 1. ове Одлуке је 2 (два) дана од  дана потписивања уговора. 

                                                                

                                                               Члан 5. 

 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде. 

 

                                                                Члан 6. 

 

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

општине Угљевик“. 

 

 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Василије Перић, дипл. ецц.  с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-123 

Датум, 03.10.2013.   

 

  На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, 

број: 101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 

Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 

и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 

доноси 

  

                     О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

   

Члан 1. 

 

Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке електро радова и то:  

Изградња јавне расвјете на подручју општине Угљевик. 

 

ЛОТ-1: Јавна расвјета Угљевичка Обријеж-Јовичићи 

ЛОТ-2: Јавна расвјета Угљевичка Обријеж 

ЛОТ-3: Јавна расвјета Равно Поље –Максимовићи 

ЛОТ-4: Јавна расвјета Равно Поље-пјешачка зона наставак 

ЛОТ-5: Јавна расвјета Равно Поље -Марковићи 

ЛОТ-6: Јавна расвјета Доња Трнова-Добричићи 

ЛОТ-7: Јавна расвјета Доња Трнова -Николићи 

ЛОТ-8: Јавна расвјета Јањари 

Члан 2. 

 

Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева, без додатног 

објављивања обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ. 

 

Члан 3. 

 

Предвиђени износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 

 52.000,00  КМ. 

Средства су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик за 2013. годину са буџетске  ставке 

„капитална улагања“  

Члан 4. 

 

Предвиђени рок за извођење радова из тачке 1. ове Одлуке  је 20 (двадесет) дана од дана увођења 

у посао. 

Члан 5. 

 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде. 

                                                                     Члан 6. 

 

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем посебног рјешења. 

 

                                                                    Члан 7. 

 

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

општине Угљевик“. 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Василије Перић, дипл. ецц.  с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-125/13 

Датум,3.10.2013.   

 

 

  На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, 

број: 101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 

Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 

и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 

доноси 

  

                       О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

  

Члан 1. 

 

Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке радова и то: 

Израда бисте „Филипа Вишњића“ у Горњој Трнови.    

                 

Члан 2. 

 

Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева, без додатног 

објављивања обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ. 

 

Члан 3. 

 

Предвиђен износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 17.000,00 КМ. 

Средства су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик за 2013. годину са буџетске  ставке  

„капитална улагања“. 

Члан 4. 

 

Предвиђени рок за извођење радова из тачке 1. ове Одлуке  је 30 дана од дана обостраног 

потписивања уговора. 

                                                                    Члан 5. 

 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде. 

                                                                     Члан 6. 

 

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем посебног рјешења. 

                                                               

Члан 7. 

 

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

општине Угљевик“. 

 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Василије Перић, дипл. ецц.  с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-124/13 

Датум, 3.10.2013. 

 

  На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, 

број: 101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 

Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 

и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 

доноси 

 

                       О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

 

Члан 1. 

 

Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке радова зимског одржавања путева и 

улица : 

 

Лот-1 : зимско одржавање мреже локалних и некатегорисаних путева на простору  

             источног дијела општине Угљевик, 

Лот-2 : зимско одржавање мреже локалних и некатегорисаних путева на простору јужног  

            дијела општине Угљевик и 

Лот-3  : зимско одржавање мреже локалних и некатегорисаних путева на простору  

             сјеверног  дијела општине Угљевик и улица и паркинга у градском дијелу  Угљевика  

                       

Члан 2. 

 

Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем отвореног поступка. 

Предвиђа се закључивање оквирног споразума. 

Оквирни споразум закључује се на период од двије године односно до 31.03.2015.године. 

 

Члан 3. 

 

Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове 

Одлуке је 280.000,00  КМ. 

Средства су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик са буџетске  ставке „трошкови за зимско 

одржавање“.     

                                                               Члан 4. 

 

Предвиђени рок за извођење радова из тачке 1. ове Одлуке  је  

од 15.11.2013.до31.03.2014.године и од 15.11.2014.до 31.03.2015.године. 

 

                                                               Члан 5. 

 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

технички прихватљиве понуде. 

                                                                Члан 6. 

 

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем посебног рјешења. 

 

                                                                Члан 7. 

 

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

општине Угљевик“. 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број : 02-404-112/13 

Датум, 03.10.2013.године 

 

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

101/04 и 42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 

52/05, 92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније 

понуде, Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

 

ОДЛУКУ 

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 

I 

Након разматрања достављених понуда у предмету набавке и то: 

Одржавање јавне расвјете на подручју општине Угљевик-набавка материјала и услуге уградње, 

одлучено је да се уговор додијели : д.о.о. „Енерго Систем“ Брчко, са понуђеном цијеном у 

износу од: 38.569,05 КМ. У цијену је зарачунат ПДВ-е. 

 

II 

У поступку јавне набавке роба из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева број  

02-404-112/13, без додатне објаве Обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ, понуде су 

доставили понуђачи : 

                                 

1.  Д.о.о. „Елнар“, Бања Лука  

2.  Д.о.о. „Wорк“ Бијељина                                                  

3. Д.о.о. „Енерго Систем“, Брчко                     

III 

Након разматрања достављених понуда Комисија за отварање и одабир најповољније понуде 

записнички је  утврдила да  све достављене понуде  испуњавају  услове постављене тендерском 

документацијом. 

Тендерском документацијом је предвиђено да је критериј за оцјену понуда „најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде“. 

Комисија за отварање и одабир најповољније понуде, након анализе, поређења и оцјена понуда, 

записнички је оцјенила достављене понуде- утврдила ранг-листу за извођење радова 

дефинисаних у тачци 1. ове одлуке  и предложила да се уговор додијели 

 д.о.о. „Енерго Систем“ Брчко. 

                                                                             

Ранг листа:  

Редни  број Извођач Цијена понуде са ПДВ-ом 

1. Д.о.о. „Енерго Систем“Брчко 38.569,05 

2. Д.о.о. „Елнар“,Бања Лука 38.920,05 

3. Д.о.о. „Wорк“ Бијељина 45.026,28 

 

Начелник Општине је у цјелости прихватио приједлог Комисије. 

 

IV 

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 

дана пријема истог. 

Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 

Угљевик“. 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број : 02-404-111/13 

Датум, 03.10.2013.године 

 

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

101/04 и 42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 

52/05, 92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније 

понуде, Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

 

ОДЛУКУ 

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 

I 

Након разматрања достављених понуда у предмету набавке радова и то: 

Изградња бунара за потребе постојећег водовода у Мјесној заједници Глиње, одлучено је да се 

уговор додијели : д.о.о. „Зидар Живановић“ Доња Трнова, са понуђеном цијеном у износу од: 

24.443,64 КМ. У цијену је зарачунат ПДВ-е. 

II 

У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева број  

02-404-111/13, путем обавјештења о набавци објављеног  у “Службеном гласнику БиХ” број 

73/13 од 23.09.2013.године, под бројем 81-7-3-4-60/13, понуде су доставили понуђачи : 

                                 

1.  Д.о.о. „Ибис Инжењеринг“, Бања Лука  

2.  Д.о.о. „Зулић Инжењеринг“ Тузла                                                  

3. Д.о.о. „БХ Бушење“, Тузла  

4. Д.о.о.“Зидар Живановић“ Доња Трнова                     

 

III 

Након разматрања достављених понуда Комисија за отварање и одабир најповољније понуде 

записнички је  утврдила да је у овом поступку набавке достављена само једна одговарајућа 

понуда од стране једног квалификованог понуђача и то Д.о.о.“Зидар Живановић“ Доња Трнова.  

Пошто се уговорни орган опредијелио на додатно објављивање обавјештења о набавци, гдје се 

не захтијева понављање поступка у случају пријема мање од три одговарајуће понуде, у том 

случају се може додијелити уговор понуђачу чија понуда задовољава критерије наведене у 

тендерској документацији. 

Тендерском документацијом је предвиђено да је критериј за оцјену понуда „најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде“. 

Комисија је након анализе, поређења и оцјене понуде предложила да се уговор за радове 

дефинисане у тачци 1. ове Одлуке додијеле  д.о.о. „Зидар Живановић“ Доња Трнова. 

 
Начелник Општине је у цјелости прихватио приједлог Комисије. 

 

IV 

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 

дана пријема истог. 

Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 

Угљевик“. 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број : 02-404-118/13 

Датум, 04.10.2013.године 

 

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

101/04 и 42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 

52/05, 92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније 

понуде, Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

 

ОДЛУКУ 

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

I 

Након разматрања достављених понуда у предмету набавке грађевинских радова и то: 

Изградња прикључка сервисног пута (насеље сјевер III у Угљевику) на магистрални пут М18, 

дионица 254 „Стари Угљевик-Прибој“, стационажа 1+500, одлучено је да се уговор додијели : 

д.о.о. „Јовић С&Д“ Угљевик, са понуђеном цијеном у износу од: 29.373,73 КМ. У цијену је 

зарачунат ПДВ-е. 

II 

У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева број  

02-404-118/13, без додатне објаве Обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ, понуде су 

доставили понуђачи : 

                       

1.  Д.о.о. „Јовић С&Д“, Угљевик  

2.  Д.о.о. „Бук промет“ Бијељина                                                 

3. Д.о.о. „Интер Транс“, Угљевик                     

III 

Након разматрања достављених понуда Комисија за отварање и одабир најповољније понуде 

записнички је  утврдила да  све достављене понуде  испуњавају  услове постављене тендерском 

документацијом. 

Тендерском документацијом је предвиђено да је критериј за оцјену понуда „најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде“. 

Комисија за отварање и одабир најповољније понуде, након анализе, поређења и оцјена понуда, 

записнички је оцјенила достављене понуде- утврдила ранг-листу за извођење радова 

дефинисаних у тачци 1. ове одлуке  и предложила да се уговор додијели 

д.о.о. „Јовић С&Д“ Угљевик.                                                                                    

 

Ранг листа:  

Редни број Извођач Цијена понуде са ПДВ-ом 

1. Д.о.о. „Јовић С&Д“, Угљевик  

  
29.373,73 

2. Д.о.о. „Бук промет“ Бијељина                                                 

 
29.887,95 

3.  Д.о.о. „Интер Транс“,Угљевик                     37.363,72 

 

Начелник Општине је у цјелости прихватио приједлог Комисије. 

IV 

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 

дана пријема истог. 

Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 

Угљевик“.        

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Василије Перић, дипл. ецц.  с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-130/13 

Датум, 07.10.2013. 

 

  На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, 

број: 101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 

Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 

и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 

доноси 

                       О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

  

Члан 1. 

 

Дoноси се Одлука о покретању поступка набавке грађевинских радова и то: 

Лот 1: Изградња АБ коловоза на локалном путу Л54, укупне дужине 120 м, 

            ширине бетонске траке: 3,0 м 

 

Лот 2: Реконструкција дијела некат. пута к.ч. број:2966,КО Угљевик у МЗ Стари      Угљевик, 

засеок Фалчићи, дужине 230 м , ширине туцаничког застора ш=3.0м 

 

Лот 3: Наставак изградње дијела некат. пута у МЗ Богутово Село,дионица: Ћетениште –  

Малешевци, дужине 500.0м +160м , ширине туцаничког застора ш=2.6м, к.ч. број:4062, 

КО Богутово Село 

 

Лот 4: Реконструкција дијела некат. пута к.ч. број:1305/2, КО Богутово Село,у МЗ  Брђани-

Прокос, Л51-Пецка, дужине 180 м , ширине туцаничког застора ш=3.0м, а све сходно 

Предмјерима радова, који ће бити саставни дио тендерске документације. 

                       

Члан 2. 

 

Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева без додатне 

објаве обавјештења о набавци у Службеном гласднику БиХ. 

 

Члан 3. 

 

Предвиђени износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је  

47.000,00 КМ. 

Средства су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик за 2013. годину са буџетске  ставке 

„капитална улагања“ за радове из Лота-1, а за радове из Лот-2, Лот-3 и Лот-4 са буџетске ставке 

„текуће одржавање“. 

                                                                      Члан 4. 

 

Предвиђени рок за извођење радова из тачке 1. ове Одлуке је 10 (десет) дана од дана увођења у 

посао. 

                                                                     Члан 5. 

 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде.                                                              

                                                                   Члан 6. 

 

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

општине Угљевик“. 

 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Василије Перић, дипл. ецц.  с.р. 

 



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   98. 

  

РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-131/13 

Датум, 8.10.2013. 

 

  На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, 

број: 101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 

Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 

и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 

доноси 

 

                       О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

 

Члан 1. 

 

Дoноси се Одлука о покретању поступка набавке грађевинских радова и то: 

Лот 1: Нивелација Улице Ћирила и Методија у Угљевику 

Лот 2: Проширење постојећег асфалтног застора у улици Драге Токића 

Лот 3: Асфалтирање некатегорисаног пута, Сјевер II, Угљевик,  дионица “Улица  Косовке 

дјевојке-Миловановићи” , дужине 369 м , ширине завршног слоја коловозне 

конструкције: Л1 шкк=3,5+1x0,5 м и Л2 шкк=2,6+2x0,5 м 

Лот 4: Асфалтирање платоа на парцели к.ч. број 214/2, КО Забрђе,власништво  Миловановић 

Зорана из Угљевика  

Лот 5: Асфалтирање прилазног пута из улице Драге Токића у Угљевику,а све сходно 

Предмјерима радова, који ће бити саставни дио тендерске документације. 

                       

Члан 2. 

 

Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева без додатне 

објаве обавјештења о набавци у Службеном гласднику БиХ. 

 

Члан 3. 

 

Предвиђени износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 

93.000,00 КМ. 

Средства су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик за 2013. годину са буџетске  ставке 

„капитална улагања“ за радове из Лота-1, Лота-2 и Лота-3, а за радове из Лот-4 и Лот-5  са 

буџетске ставке „капитална помоћ“. 

                                                                  Члан 4. 

 

Предвиђени рок за извођење радова из тачке 1. ове Одлуке је 10 (десет) дана од дана увођења у 

посао. 

                                                                   Члан 5. 

 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде.                                                              

                                                                   Члан 6. 

 

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

општине Угљевик“. 

 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Василије Перић, дипл. ецц.  с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-132/13 

Датум, 8.10.2013.  

 

 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 

101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 

Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 

и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 

доноси 

 

                       О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

  

Члан 1. 

 

Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке радова и то: 

ЛОТ-1: А/Грађевински радови на санацији пода од паркета у Спортској сали 

             Б/ Грађевински радови на санации простора КК Рудар 

ЛОТ-2:Изградња трибина поред одбојкашког игралишта базени, Угљевик, а све сходно 

Предмјеру радова који ће бити саставни дио тендерске документације.       

                 

Члан 2. 

 

Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева, без 

додатне објаве обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ.  

 

Члан 3. 

 

Предвиђен износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 43.000,00 КМ. 

Средства су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик за 2013. годину за радове из 

Лота-1  са буџетске  ставке „текуће одржавање“ и радове из Лота-2 са буџетске ставке 

„капитално улагање“. 

                                                                          Члан 4. 

 

Предвиђени рок за извођење радова из тачке 1. ове Одлуке  је 25 дана  за радове из  

Лота-1, а за радове из Лота-2 је 10 дана од дана увођења у посао. 

 

                                                               Члан 5. 

 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде. 

 

                                                                Члан 6. 

 

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем посебног рјешења. 

                                                                

                                                                Члан 7. 

 

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

општине Угљевик“. 

 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Василије Перић, дипл. ецц.  с.р. 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                 

                                                                                            



Број  9/13                                                         С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                    Страна   100. 

  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

број : 02-404-119/13 

Датум, 11.10.2013.године 

 

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

101/04 и 42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 

52/05, 92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније 

понуде, Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

 

ОДЛУКУ 

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

I 

Након разматрања достављених понуда у предмету набавке и то: 

а)Радови на изградњи прикључног нисконапонског вода у Атмачићима за потребе  

   мјесног вода у Средњој Трнови, 

б)Радови поправке и реконструкције водоводне мреже на водоводу Тутњевац, 

ц)Радови на изградњи потисног вода од бунара до резервоара Јањари (Угаре) и 

д)Радови на машинском опремању бунара у Јањарима, одлучено је да се уговор додијели : д.о.о. 

„Олиго Коммерц“ Суво Поље, са понуђеном цијеном у износу од: 92.364,57 КМ.  

У цијену је зарачунат ПДВ-е. 

II 

У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева број  

02-404-119/13, без додатне објаве Обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ, понуде су 

доставили понуђачи : 

1. Д.о.о. „Јовић С&Д“, Угљевик  

2. Д.о.о. „Инстел“ Бијељина                                                 

3. Д.о.о. „Олиго Коммерц“, Суво Поље 

4. Д.о.о.“Монт Градња“ Угљевик                    

III 

Након разматрања достављених понуда Комисија за отварање и одабир најповољније понуде 

записнички је  утврдила да  све достављене понуде  испуњавају  услове постављене тендерском 

документацијом. 

Тендерском документацијом је предвиђено да је критериј за оцјену понуда „најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде“. 

Комисија за отварање и одабир најповољније понуде, након анализе, поређења и оцјена понуда, 

записнички је оцјенила достављене понуде- утврдила ранг-листу за извођење радова 

дефинисаних у тачци 1. ове одлуке  и предложила да се уговор додијели 

д.о.о. „Олиго Коммерц“ Суво Поље.                                                     

Ранг листа:  

Редни број Извођач Цијена понуде са ПДВ-ом 

1. Д.о.о. „Олиго Коммерц“, Суво Поље 92.364,57 

2. Д.о.о. „Инстел“ Бијељина                                                 93.059,22 

3. Д.о.о.“Монт Градња“ Угљевик                    93.080,33 

 4. Д.о.о. „Јовић С&Д“, Угљевик 93.512,79 
 

Начелник Општине је у цјелости прихватио приједлог Комисије. 

IV 

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 

дана пријема истог. 

Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 

Угљевик“.                                                                          

                                                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

број : 02-404-121/13 

Датум,  11.10.2013.године 

 

 

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

101/04 и 42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 

52/05, 92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 ), Начелник Општине Угљевик, д о н о с и  

 

 

ОДЛУКУ 

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

I 

 

Након разматрања достављене понуде у предмету  јавне набавке гума за возило „Камаз“-цистерна 

за потребе Територијалне ватрогасне јединице Угљевик, одлучено је да се уговор додијели : 

Вулканизерско трговинска радња„Гиго“, Угљевик,  са понуђеном цијеном у укупном износу од  

4.340,00 КМ. Обвезник није у систему ПДВ-а. 

 

II 

 

У поступку јавне набавке роба из тачке 1. ове Одлуке, путем  захтјева за директан споразум, број 

02-404-121/13, понуду је доставио позвани  понуђач. 

 

Након разматрања достављене понуде утврђено је да иста  испуњава  услове постављене 

тендерском документацијом. 

 

III 

 

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 

дана пријема истог. 

Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

 

IV 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 

Угљевик“. 

 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број : 02-404-122/13 

Датум,  11.10.2013.године 

 

 

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

и 42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 

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

 

 

ОДЛУКУ 

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

I 

 

Након разматрања достављене понуде у предмету набавке грађевинских радова на санацији 

грађевинских лимова дијела стамбено-пословног објекта П+3 у Угљевику, одлучено је да се уговор 

додијели : Д.о.о.„Профи монт“, Угљевик,  са понуђеном цијеном у укупном износу од   

6.870,83,00 КМ. У цијену је урачунат  ПДВ-е. 

 

II 

 

У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  захтјева за директан споразум, број 

02-404-122/13, понуду је доставио позвани  понуђач. 

 

Након разматрања достављене понуде утврђено је да иста  испуњава  услове постављене 

тендерском документацијом. 

 

III 

 

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 

дана пријема истог. 

Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

 

IV 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 

Угљевик“. 

 

 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Василије Перић, дипл. ецц.  с.р. 

 

 

 

 


