
 

 

 
 

SLUŽBENI BILTEN 
OPŠTINE UGLЈEVIK 

 
Skupština opštine Ugljevik 
Ugljevik, Trg D. Mihajlovića  bb 
Telefon/faks: (055) 773-773, 772-336, 
E-mail: opstinau@teol.net 

www.opstinaugljevik.net 

Četvrtak, 9. avgust  2018. godine 

UGLjEVIK         Izdaje:Skupština opštine Ugljevik 
Uređuje: Stručna služba 
Telefon: (055) 773-756 

BROJ 10/18  GOD. LVI 

 
 

Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 8. Zakona o 
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj: 97/16), člana 48. stav 4. Zakona o službenicima, 
namještenicima u organima jediice lokalne samouprave 
(Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16)  i člana 68. 
stav 1. alineja 8. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17), Načelnik opštine Ugljevik, 
donosi: 

 

P R A V I L N I K 
O  IZMJENI  PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ  

ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U 
OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE UGLjEVIK 

 

Član 1. 

             U  Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i 
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine 
Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 4/18 i 8/18) u 
članu 35. Sistematizacija radnih mjesta u Odjeljku V-10 
Kabinet načelnika opštine tačka 1 mijenja se i glasi: 

 

„1. SAVJETNIK NAČELNIKA 

 

Kategorija: - ne razvrstava se 

Zvanje: -ne razvrstava se 

Opis poslova: 

-daje stručna mišljenja i predloge 
načelniku o načinu rješavanja pitanja iz 
djelokruga svog rada 

-podnosi inicijative za preduzimanje 
aktivnosti u cilju poboljšanja stanja u 
određenoj djelatnosti u opštini 

-sačinjava izvještaje i analize iz 
djelokruga rada 

 

 

 

 

-  ostvaruje saradnju sa drugim 
organima i organizacijama u cilju što 
uspješnijeg obavljanja poslova 

-učestvuje u procesu strateškog 
planiranja razvoja opštine 

-  učestvuje u izradi izvještaja o 
implementaciji Strategije razvoja 
opštine 

- djelokrugu rada sarađuje sa 
predstavnicima drugih lokalnih 
zajednica 

- radi i druge poslove iz djelokruga rada 
po nalogu načelnika 

Složenost: 
- veoma visok stepen složenosti 
poslova kojima se značajno utiče na 
ostvarivanje ciljeva rada načelnika 

Samostalnost: 
-povremeno ograničen stepen 
samostalnosti povremenim nadzorom 
načelnika 

Odgovornost: 

- odgovara za tačnost podataka i 
informacija i za stručnu zasnovanost i 
realnost datih procjena , kao i za 
stručno i blagovremeno izvršenje 
zadataka utvrđenih programom radai 
drugim aktima 

-odgovora za savjesno, blagovremeno i 
zakonito izvršenje povjerenih poslova 
slova i radnih zadataka 

za svoj rad odgovara načelniku 

Poslovna 
komunikacija: 

-kontakti unutar i izvan organa opštine  
kojima je  potrebno da se djelotvorno 
prime i prenesu informacije koje služe 
ostvarivanju ciljeva rada 

   Status: 
-angažuje se ili raspoređuje iz reda 
zaposlenih u -mandatu načelnika  

Uslovi: -VSS, VII-1 stepen, završen fakultet u 
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četvorogodišnjem trajanju ili završen 
prvi ciklus studija koji se vrednuje sa 
240 ECTS bodova 

-najmanje jedna godina radnog iskustva 
u traženom stepenu obrazovanja 

Broj izvršilaca: -1 izvršilac 

 

 

Član 2. 

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK            NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                       

Broj02-12-27/18 

Datum:07.08.2018.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. i člana 82.stav 3 Zakona o 
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16), čanova 68. i 69. Statuta Opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ br7/17),  i  člana 7. stav 3. 
Pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju Opštine 
Ugljevik(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ br 3/18), Načelnik 
opštine Ugljevik   d o n o s i 

O D L U K U 
O KORIŠĆENjU REPREZENTACIJE  I USLUGA  

KAFE KUHINjE U OPŠTINSKOJ UPRAVI 

 

I 

Usluge čajne kuhinje na teret reprezentacije mogu 
koristiti Načelnik opštine Ugljevik, Zamjenik načelnika opštine 
Ugljevik, Predsjednik   Skupštine opštine Ugljevik i 
Podpredsjednik  Skupštine opštine Ugljevik. 

 

II 

Usluge čajne kuhinje na teret reprezentacije mogu 
koristiti u svojim kancelarijama kao i za potrebe raznih 
komisija i : 

- Sekretar SO-e ,  
- načelnici odjeljenja,   
- rukovodioci službi 
- Portparol Načelnika opštine Ugljevik, i  
- Šef kabineta Načelnika opštine Ugljevik.  

Ukupna dozvoljena maksimalna mjesečna količina 
bezalkoholnih napitaka za svakog korisnika iz prvog stava je 
175 napitaka. 

Eventualna prekoračenja ograničenja odobrene  
količine napitaka  na kraju obračunskog perioda korisnici će  
platiti po cijeni zaduženja najskupljeg napitka.   

Organizaciju evidencija o zaduženjima i 
razduženjima kuhinje praćenje utrošaka korisnika,  kao i 
redovno mjesečno i periodično izvještavanje vršit će 
Odjeljenje za opštu Upravu 

 

III 

Službenici Opštinske uprave Ugljevik, službenici 
republičkih organa sa sjedištem u Ugljeviku i radnici drugih 
organa u zgradi SO-e mogu koristiti usluge čajne kuhinje uz 
plaćanje troškova po utvrđenom  cjenovniku. 

Normativ utrošaka komponenti za pripremu napitaka 
kao i  cjenovnik  i promjene cijena napitaka će  utvrditi  
Načelnik odjeljenja za finansije na nekomercijalnoj osnovi (na 

bazi pokrića ukupnih troškova pripreme napitaka bez 
zarade). 

IV 

 Ova Odluka stupa na snagu narednog dana po 
donošenju i biće objavljena u „Službenom biltenu Opštine 
Ugljevik“  

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE                                              
NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek.                       

Broj :02- 40-1111/18   

Datum: 20.07.2018.                                                     

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

OPŠTINSKA UPRAVA 

NAČELNIK OPŠTINE  

Broj: 02-111-33 /18  

Datum, 23.07.2018. godine, 

 

Na osnovu člana 59. i člana 82. stav 3. Zakona o 
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske" , 
broj 97/16), člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten opštine Ugljevik", broj 7/17) i Odluke o pristupanju 
izrade Strategije bezbjednosti drumskog saobraćaja na 
području opštine Ugljevik za period 2019-2028.godine 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik", broj 9/18), Načelnik 
opštine Ugljevik   

d o n o s i 

R J E Š E Nj E 
 O imenovanju Radnog tim za izradu Strategije 

bezbjednosti drumskog saobraćaja na području opštine 
Ugljevik za period 2019-2028.godine 

 

I 

 

Imenuje se Radni tim za izradu Strategije 
bezbjednosti drumskog saobraćaja na području opštine 
Ugljevik za period 2019-2028.godine u sljedećem sastavu: 

 
1. Duško Vićić, predsjednik 
2. Slavica Benović, član 
3. Slađana Stojić, član 
4. Jelena Džino, član 
5. Jelena Antelj, član 

 

II 

Zadatak Radnog tima je da u saradnji sa Savjetom 
za bezbjednost saobraćaja opštine Ugljevik  pripremi 
prijedlog Strategije bezbjednosti drumskog saobraćaja na 
području opštine Ugljevik za period 2019-2028.godine. 

 

III 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 

 

NAČELNIK OPŠTINE 
Vasilije Perić, dipl.ek 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
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broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 
 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Dječijem vrtiću 
„Duško Radović“  Ugljevik,  za mjesec junu, da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa 
pozicije  : 

 

-412400-Rashodi za materijal za posebne 
namjene.......................................................1.885,00KM 

 

Na poziciju: 

 

-412700-Rashodi za stručne 
usluge.......................................................1.000,00KM 

-412300-Rashodi za režijski 
materijal..................................................285,00KM 

-412100-Rashodi po osnovu 
zakupa.......................................................600,00KM 

 

II 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za 
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog 
Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja. 

 

III 

 

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

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK            NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                       

Broj: 02/5-40-1098/18                                                                                              

Datum:20.07.2018.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

  

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinskoj upravi  
Ugljevik,  za mjesec julu, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije  : 

 

-412900-Ostali rashodi..........................33.800,00KM 

Na poziciju: 

 

-419100-Rashodi po sudskim 
rješenjima.................................................33.800,00KM 

 

II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja. 

 

III 

 

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

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                      

Broj: 02/5-40-1107/18                                                                                              

Datum:20.07.2018.god   

                                             

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

  

R J E Š E Nj E 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centru za socijalni 
rad  Ugljevik,  za mjesec junu, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije  : 

 

-412500-Rashodi za tekuće 
održavanje...............................................................2,00KM 

 

Na poziciju: 

-412300-Rashodi za režijski 
materijal...............................................................2,00KM 

 

II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja. 

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                         

Broj: 02/5-40-1079/18                                                                                              

Datum:18.07.2018.god           

                                      

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

  

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“ Ugljevik,  za mjesec junu, da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa 
pozicije  : 

-412200-Rashodi po osnovu 
utroška.........................................................800,00KM 

 

Na poziciju: 
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-412900-Ostali 
rashodi.........................................................600,00KM 

-413900-Rashodi po osnovu zateznih 
kamata...........................................................200,00KM 

 

II 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja. 

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                           

Broj: 02/5-40-1071/18                                                                                              

Datum:16.07.2018.god    

                                            

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU SRC „Rudar“  
Ugljevik,  za mjesec junu, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije  : 

-412200-Rashodi po osnovu 
utroška..........................................................350,00KM 

 

Na poziciju: 

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

 

II 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja. 

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                         

Broj: 02/5-40-1057/18                                                                                              

Datum:20.07.2018.god      

                                             

 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Dječijem vrtiću 
„Duško Radović“  Ugljevik,  za mjesec junu, da  može izvršiti 

realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa 
pozicije  : 

-412400-Rashodi za materijal za posebne 
namjene......................................................112,00KM 

-412900-Ostali nepomenuti 
rashodi......................................................936,00KM 

 

Na poziciju: 

-412300-Rashodi za režijski 
materijal..................................................112,00KM 

-511300-Izdaci za nabavku postojenja i 
opreme........................................................936,00KM 

 

II 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja. 

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK             NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                             

Broj: 02/5-40-1063/18                                                                                              

Datum:12.07.2018.god        

                                        

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centru za socijalni 
rad  Ugljevik,  za mjesec junu, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije  : 

 

-416300-Doznake pružiocima 
usluga......................................................8.194,00KM 

 

Na poziciju Socijalne zaštite: 

-416300-Doznake pružiocima 
usluga......................................................8.194,00KM 

 

II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja. 

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-1063/18                                                                                              

Datum:20.07.2018.god                                                  
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Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU SRC „Rudar“  
Ugljevik,  za mjesec junu, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije  : 

-412200-Rashodi po osnovu 
utroška............................................................400,00KM 

 

Na poziciju: 

-412900-Ostali 
rashodi..............................................................50,00KM 

-412600-Rashodi po osnovu 
putovanja........................................................350,00KM 

 

II 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja. 

 

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK             NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE           Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                            

Broj: 02/5-40-1053/18                                                                                              

Datum:11.07.2018.god  

                                               

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Dječijem vrtiću 
„Duško Radović“  Ugljevik,  za mjesec junu, da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa 
pozicije  : 

-411100-Rashodi za bruto plate 
zaposlenih.........................................2.750,00KM 

 

Na poziciju: 

-411300-Rashodi za naknadu 
plata....................................................2.750,00KM 

 

II 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja. 

 

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                        

Broj: 02/5-40-1042/18                                                                                              

Datum:09.07.2018.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

  

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Agenciji za razvoj MSP   
Ugljevik,  za mjesec junu, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije  : 

-411200-Rashodi za bruto 
naknade..............................................................160,00KM 

-412900-Ostali nepomenuti 
rashodi..............................................................250,00KM 

 

Na poziciju: 

-411300-Rashodi za naknadu 
plata...................................................................160,00KM 

-412600-Rashodi po osnovu 
putovanja.............................................................250,00KM 

 

II 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja. 

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK             NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE           Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                            

Broj: 02/5-40-1044/18                                                                                              

Datum:09.07.2018.god   

                                                

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

  

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinskoj upravi   
Ugljevik,  za mjesec junu, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije  : 

-411200-Rashodi za bruto 
naknade................................................120.000,00KM 

 

Na poziciju: 

-411100-Rashodi za bruto plate 
zaposlenih.........................................120.000,00KM 

 

II 
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Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja. 

 

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                        

Broj: 02/5-40-1098/18                                                                                              

Datum:20.07.2018.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centru za socijalni 
rad  Ugljevik,  za mjesec junu, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije  : 

 

-411200-Rashodi za bruto 
naknade...........................................................1.044,00KM 

-416300-Doznake pružiocima 
usluga.............................................................3.650,00KM 

 

Na poziciju Centra za socijalni rad: 

-411300-Rashodi za nak.plata za vrijeme 
bolovanja....................................................1.044,00KM 

 

Na poziciju Socijalne zaštite: 

-416300-Doznake pružiocima 
usluga.........................................................3.650,00KM 

 

II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja. 

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                           

Broj: 02/5-40-1037/18                                                                                              

Datum:09.07.2018.god     

                                             

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

  

R J E Š E Nj E 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU SRC „Rudar“  
Ugljevik,  za mjesec junu, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije  : 

-412200-Rashodi po osnovu 
utroška..........................................................560,00KM 

Na poziciju: 

-412900-Ostali nepomenuti 
rashodi..........................................................560,00KM 

 

II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja. 

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                           

Broj: 02/5-40-1032/18                                                                                              

Datum:06.07.2018.god        

                                          

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

  

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Dječijem vrtiću 
„Duško Radović“  Ugljevik,  za mjesec maj, da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa 
pozicije  : 

 

-411100-Rashodi za bruto plate 
zaposlenih.............................................847,00KM 

Na poziciju: 

-411400-Rashodi za otpremninu i 
jednokr.pomoći......................................847,00KM 

 

II 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja. 

 

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                                                                                                                         

Broj: 02/5-40-1023/18                                                                                              

Datum:05.07.2018.god           

                                       

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ( 
„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 
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R J E Š E Nj E 

 

I 

 Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Dječijem vrtiću 
„Duško Radović“ Ugljevik da može u mjesecu junu,unaprijed  
unijeti sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sljedećim 
pozicijama  : 

-412400-Rashodi za materijal za posebne 
namjene.........................................1.885,00KM 

 

II 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja. 

III 

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

 

 REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                       

Broj: 02/5-40-1098/18                                         

Datum, 20.07.2018.god.        

                             

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ( 
„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

 

R J E Š E Nj E 

I 

  

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinskoj upravi  
Ugljevik da može u mjesecu junu,unaprijed  unijeti sredstva  
u okviru operativnog budžeta   na sljedećim pozicijama  : 

-419100-Rashodi po sudskim 
rješenjima........................................................7.500,00KM 

 

II 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja. 

III 

 

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

    

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                       

Broj: 02/5-40-1108/18                                         

Datum, 20.07.2018.god.     

                                

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ( 
„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centru za socijalni 
rad  Ugljevik da može u mjesecu junu,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sljedećim 
pozicijama  : 

-412200-Rashodi po osnovu 
utroška................................................................382,00KM 

II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja. 

III 

 

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

 

 REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                       

Broj: 02/5-40-1079/18                                         

Datum, 18.07.2018.god 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ( 
„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 Odobrava se  budžetskom korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“ Ugljevik da može u mjesecu junu,unaprijed  
unijeti sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sljedećim 
pozicijama  : 

-412200-Rashodi po osnovu 
utroška.............................................................2.000,00KM 

 

II 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja. 

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                       

Broj: 02/5-40-1071/18                                         

Datum, 16.07.2018.god.  

                                    

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ( 
„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Dječijem vrtiću 
„Duško Radović“ Ugljevik da može u mjesecu junu,unaprijed  
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unijeti sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sljedećim 
pozicijama  : 

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

 

II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja. 

III 

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

 

 REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                       

Broj: 02/5-40-1087/18                                         

Datum, 18.07.2018.god.         

                               

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ( 
„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centru za socijalni 
rad Ugljevik da može u mjesecu junu,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sljedećim 
pozicijama Socijalne zaštite na fond 03 : 

 

-416300-Doznake pružiocima usluga 
soc.zaštite.......................................................4.000,00KM 

 

II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja. 

III 

 

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

 

 REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                       

Broj: 02/5-40-843/18                                         

Datum, 08.06.2018.god.       

                               

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ( 
„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

  

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik da može u mjesecu junu,unaprijed  unijeti sredstva  
u okviru operativnog budžeta   na sljedećim pozicijama  : 

 

-412200-Rashodi po osnovu 
utroška.............................................................3.100,00KM 

 

II 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja. 

 

III 

 

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

 

 REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                       

Broj: 02/5-40-1057/18                                         

Datum, 11.07.2018.god.    

                                    

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ( 
„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Dječijem vrtiću 
„Duško Radović“ Ugljevik da može u mjesecu junu,unaprijed  
unijeti sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sljedećim 
pozicijama  : 

-412400-Rashodi za materijal za posebne 
namjene..............................................................112,00KM 

-412900-Ostali nepomenuti 
rashodi...........................................................1.936,00KM 

 

II 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja. 

III 

 

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

  

 REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                       

Broj: 02/5-40-1063/18                                                  

Datum, 12.07.2018.god.                                       

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ( 
„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

  

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centru za kulturu 
„Filip Višnjić“ Ugljevik da može u mjesecu junu,unaprijed  
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unijeti sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sljedećim 
pozicijama  : 

-411200-Bruto naknade troškova 
zaposlenih..............................................1.700,00KM 

-412900-Ostali rashodi........................1.000,00KM 

II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja. 

III 

 

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

 

 REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                       

Broj: 02/5-40-1030/18                                         

Datum, 10.07.2018.god.         

                              

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ( 
„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 Odobrava se  budžetskom korisniku  JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik da može u mjesecu junu,unaprijed  unijeti sredstva  
u okviru operativnog budžeta   na sljedećim pozicijama  : 

 

-411200-Bruto naknade troškova 
zaposlenih.................................................100,00KM 

 

II 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja. 

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                       

Broj: 02/5-40-1053/18                                         

Datum, 11.07.2018.god.       

                                 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ( 
„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 Odobrava se  budžetskom korisniku  Agenciji za razvoj MSP  
Ugljevik da može u mjesecu junu,unaprijed  unijeti sredstva  
u okviru operativnog budžeta   na sljedećim pozicijama  : 

-411100-Rashodi za bruto plate 
zaposlenih.....................................................500,00KM 

 

II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja. 

III 

 

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

 

 

  REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                       

Broj: 02/5-40-1045/18                                         

Datum, 09.07.2018.god.       

                               

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ( 
„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

  

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centru za socijalni 
rad Ugljevik da može u mjesecu junu,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sljedećim 
pozicijama  : 

-411100-Rashodi za bruto plate 
zaposlenih.....................................................10.884,00KM 

-412900-Ostali nepomenuti rashodi..............360,00KM 

 

II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja. 

III 

 

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

 

 REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                       

Broj: 02/5-40-1037/18                                         

Datum, 09.07.2018.god.       

                               

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ( 
„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

  

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik da može u mjesecu junu,unaprijed  unijeti sredstva  
u okviru operativnog budžeta   na sljedećim pozicijama  : 

-412900-Ostali nepomenuti 
rashodi..............................................................1.950,00KM 
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II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja. 

III 

 

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

 

 REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                       

Broj: 02/5-40-1032/18                                         

Datum, 06.07.2018.god.      

                                

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ( 
„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Dječijem vrtiću 
„Duško Radović“ Ugljevik da može u mjesecu junu,unaprijed  
unijeti sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sljedećim 
pozicijama  : 

 

-412600-Rashodi po osnovu 
putovanja................................................................119,00KM 

-412400-Rashodi za materijal za posebne 
namjene................................................................2.600,00K
M 

-412200-Rashodi po osnovu 
utroška...............................................................1.000,00KM 

 

II 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja. 

III 

 

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

   

 REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                       

Broj: 02/5-40-1031/18                                         

Datum, 06.07.2018.god.       

                                

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ( 
„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

  

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik da može u mjesecu junu,unaprijed  unijeti sredstva  
u okviru operativnog budžeta   na sljedećim pozicijama  : 

-412700-Rashodi za stručne 
usluge...........................................................670,00KM 

 

II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja. 

 

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                       

Broj: 02/5-40-1033/18                                         

Datum, 06.07.2018.god.                                       

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ( 
„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centru za kulturu 
„Filip Višnjić“ Ugljevik da može u mjesecu junu,unaprijed  
unijeti sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sljedećim 
pozicijama  : 

-411200-Bruto naknade troškova 
zaposlenih.................................................1.100,00KM 

 

II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja. 

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                       

Broj: 02/5-40-1034/18                                         

Datum, 06.07.2018.god.                                       

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-404-55/18 

Datum, 27.06.2018.godine 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj samoupravi 
(,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16), člana 8. i 18. Zakona o 
javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 ), te 
člana 7.stav 2. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o 
uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama 
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BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16)  Načelnik Opštine 
Ugljevik, do n o s i 

O  D  L  U  K  U 
O PRISTUPANjU POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA  

 

Član 1. 

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne 
nabavke ugostiteljskih usluga za protokolarne potrebe i 
druge manifestacije Opštinske uprave Opštine Ugljevik 
predviđene u Aneksu II dio B Zakona o javnim nabavkama 
BiH, na koje se u skladu sa članom 8. primjenjuje poseban 
režim predviđen Zakonom o javnim nabavkama. 

 Član 2. 

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke 
iznosi 15.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a. Naziv i 
oznaka iz JRJN:55000000-0. 

Predmetna nabavka planirana je u Planu javnih nabavki za 
2018. godinu pod rednim brojem 6 (usluge). 

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove 
Odluke obezbijeđen je u budžetu opštine za 2018. godinu 
pod ekonomskim kodom 412900. 

 

Član 3. 

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke provešće Odsjek 
za javne nabavke, investicije i nadzor, putem Komisije u 
skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima 
ugovornog organa. 

 

Član 4. 

Zaključenje ugovora u cilju realizacije predmetne javne 
nabavke izvršiće se u skladu sa Zakonom o javnim 
nabavkama i podzakonskim aktima. 

 

NAČELNIK OPŠTINE 
Vasilije Perić, dipl.ek. 

                                                                                                          
Odsjek za javne nabavke, 

investicije i nadzor 

                        Sokica Horvat 

                                                                                                  
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj : 02-404- 67/18 

Datum, 16.07.2018.godine 

 

Na osnovu  člana 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj samoupravi 
(,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16), člana 18. i člana 88. 
Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 
39/14 ), Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i  

O  D  L  U  K  U 

O PRISTUPANjU POSTUPKU JAVNE NABAVKE RADOVA 

 

Član 1. 

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne 

nabavke radova : Sanacija spomen groblja palih boraca NOR-

a i ŽFT Srema i Istočne Bosne u Donjoj Trnovi. 

Nabavka iz prethodnog stava provešće se primjenom 
konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.  

 

Član 2. 

Procijenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove 
Odluke iznosi 13.500,00 KM bez zaračunatog PDV-a. 

Oznaka  iz JRJN: 45453100-8. 

Predmetna nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 
2018.godinu  pod rednim brojem  

4 (radovi).    

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove 
odluke  obezbijeđen je u budžetu opštine za 2018.godinu  
pod ekonomskim kodom 412500. 

 

Član 3. 

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke provešće Odsjek 
za javne nabavke, investivije i nadzor, putem Komisije u 
skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima 
ugovornog organa. 

 

Član 4. 

Zaključenje ugovora u cilju realizacije predmetne javne 
nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim 
nabavkama i podzakonskim aktima . 

 

NAČELNIK OPŠTINE 
Vasilije Perić, dipl.ek. 

                                                                                                          
Odsjek za javne nabavke, 

investicije i nadzor 

                        Sokica Horvat 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj:02-404-68/18 

Datum, 18.07.2018.g. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj samoupravi 
(,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16), člana 8. i 18. Zakona o 
javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 ), te 
člana 7.stav 2. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o 
uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama 
BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16)  Načelnik Opštine 
Ugljevik, do n o s i 

 

O  D  L  U  K  U  

O PRISTUPANjU POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA  

Član 1. 

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne 
nabavke pružanje usluga pripreme i posluživanja toplih i 
hladnih jela, usluživanje pića i priprema i usluživanje 
napitaka za potrebe Opštinske uprave Opštine Ugljevik, 
predviđene u Aneksu II dio B Zakona o javnim nabavkama 
BiH, na koje se u skladu sa članom 8. primjenjuje poseban 
režim predviđen Zakonom o javnim nabavkama. 

 Član 2. 

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove 
Odluke iznosi 12.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a. Naziv 
i oznaka iz JRJN:55000000-0. 

Predmetna nabavka planirana je u Planu javnih nabavki za 
2018. godinu pod rednim brojem 6 (usluge). 

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove 
Odluke obezbijeđen je u budžetu opštine za 2018. godinu 
pod ekonomskim kodom 412900. 

 

Član 3. 

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke provešće Odsjek 
za javne nabavke, investicije i nadzor, putem Komisije u 
skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima 
ugovornog organa. 

 

Član 4. 
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Zaključenje ugovora u cilju realizacije predmetne javne 
nabavke izvršiće se u skladu sa Zakonom o javnim 
nabavkama i podzakonskim aktima. 

NAČELNIK OPŠTINE 
Vasilije Perić, dipl.ek. 

                                                                                                          
Odsjek za javne nabavke, 

investicije i nadzor 

                        Sokica Horvat 

R E P U B L I K A    S R P S K A                                   

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj: 02-404- 69/18 

Datum,  20.07.2018. 

 

Na osnovu  člana 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16), člana 18. 
i člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik 
BiH“, broj 39/14 ), Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i  

O D L U K U  

O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE 

 

Član 1. 

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 
usluga izrade elaborata o geomehaničkom ispitivanju tla za 
izgradnju dva stambena objekta na području opštine Ugljevik. 

Oznaka predmetne nabavke preuzeta iz JRJN:71351910-5. 

Nabavka usluga iz člana 1. ove Odluke izvršiće se putem 
zahtjeva za direktan sporazum. 

 

Član 2. 

Procijenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke 
iznosi 1.600,00 KM bez zaračunatog PDV-a. 

Predmetna nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 
2018.godinu  pod rednim brojem  

22 (Javne nabavke putem direktnih sporazuma u skladu sa 
Pravilnikom).    

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove 
odluke  obezbijeđen je u budžetu opštine za 2018.godinu  
pod ekonomskim kodom 412700. 

 

Član 3. 

Realizaciju nabavke iz člana 1.ove Odluke provešće Odsjek 
za javne nabavke, u skladu sa postupcima regulisanim 
zakonom i opštim aktima ugovornog organa. 

 

          Član 4. 

Zaključenje ugovora u cilju realizacije predmetne javne 
nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim 
nabavkama i podzakonskim aktima . 

 

NAČELNIK OPŠTINE 
Vasilije Perić, dipl.ek. 

                                                                                                          
Odsjek za javne nabavke, 

investicije i nadzor 

                        Sokica Horvat 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj : 02-404-75/18  

Datum, 07.08.2018.god. 

 

Na osnovu  člana 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16), člana 18. 

i člana 25. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik 
BiH“, broj 39/14 ), Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i  

 

O  D  L  U  K  U 

O PRISTUPANjU POSTUPKU JAVNE NABAVKE RADOVA 

 

Član 1. 

 

     Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka         
 javne nabavke radova:  Rekonstrukcija-     asfaltiranje 
puteva (prema planu kapitalnih      ulaganja opštine 
Ugljevik): 

 

1. Građevinski radovi na asfaltiranju  nekategorisanog 
puta k.č. broj 325 , M18-Šarčevići, MZ Ravno Polje, 
ukupne dužine 415 m¹, 

2. Gradjevinski radovi na asfaltiranju dionice 
nekategorisanog  puta Krstići-Ikonići-Stanivukovići, 
ukupne dužine 361 m¹, 

3. Gradjevinski radovi na asfaltiranju dionice 
nekategorisanog  puta L4-Vukići-Đurići, ukupne 
dužine 121 m¹, 

4. Gradjevinski radovi na asfaltiranju dionice 
nekategorisanog  puta Petrovići,Kostići-Dubrave, 
ukupne dužine 350 m¹, 

5. Gradjevinski radovi na asfaltiranju dionice 
nekategorisanog  puta u Jakovićima Pantići-
Milovanovići, ukupne dužine 142 m¹, 

6. Gradjevinski radovi na asfaltiranju dionice 
nekategorisanog  puta L23-Nikolići, ukupne dužine 
130 m¹, 

7. Gradjevinski radovi na asfaltiranju dionice lokalnog   
puta L 43 M18-Arsenovići –groblje, ukupne dužine 
650 m¹, 

8. Gradjevinski radovi na asfaltiranju dionice lokalnog   
puta L 34 L20,Posavci-Korenita, ukupne dužine 486 
m¹, 

9. Gradjevinski radovi na asfaltiranju dionice lokalnog   
puta L 11 L 19,Torlakovići-Piperci , ukupne dužine 
250 m¹, 

10. Asfaltiranje dijela nekategorisanog puta k.č. broj 
4064 (742m

1
), i k.č.broj 2514 (116m

1
) sve u KO 

Bogutovo Selo, dionica : L17- Gajići, dužine 858 m 
11. Gradjevinski radovi na rekonstrukciji- asfaltiranju 

oštećenih dijelova lokalnog puta L2 u Donjem 
Zabrđu 

12. Gradjevinski radovi na rekonstrukciji- asfaltiranju 
oštećenih dijelova lokalnog puta L5 u MZ Mezgraja 
Kose 

13. Gradjevinski radovi na asfaltiranju dionice lokalnog   
puta L 18 u MZ Mezgraja Gaj,  Raskršće Čaruga –
Jočkovići, ukupne dužine 164 m¹, 

14. Gradjevinski radovi na asfaltiranju dionica lokalnog   
puta L 21, Crveno brdo-Donja krćina-G.krćina 

15. Gradjevinski radovi na asfaltiranju dionica lokalnog   
puta L 54 Kraj betonskog kolovoza-Panjici,  MZ.G 
Krćina 

16. Gradjevinski radovi na asfaltiranju dionice 
nekategorisanog  puta u Bukovcu, Kraj asfalta-
Stevići 

17. Građevinski radovi na proširenju kolovoza puta na 
dionici R459-Veterinarska stanica „Modran“ 

18. Gradjevinski radovi na asfaltiranju dionice 
nekategorisanog  puta u Bukovcu Lokalni put L8-
Mićići, ukupne dužine 175 m¹,  

19. Gradjevinski radovi na asfaltiranju dionice 
nekategorisanog  puta u Dobričićima, Lokalni put 
L9-Matića brdo, ukupne dužine 160 m 
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Nabavka iz prethodnog stava provešće se primjenom 
otvorenog postupka javne nabavke.  

 

Član 2. 

Procijenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove 
Odluke iznosi 796.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a. 

Oznaka  iz JRJN: 45233120-6 

Predmetna nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 
2018.godinu  pod rednim brojem 5 (radovi).    

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove 
odluke  obezbjeđen je u budžetu opštine za 2018.godinu  
pod ekonomskim kodom 511100. 

Član 3. 

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke provešće Odsjek 
za javne nabavke, investicije i nadzor, putem Komisije u 
skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima 
ugovornog organa. 

 

Član 4. 

Zaključenje ugovora u cilju realizacije predmetne javne 
nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim 
nabavkama i podzakonskim aktima . 

 

NAČELNIK OPŠTINE 
Vasilije Perić, dipl.ek. 

                                                                                                          
Odsjek za javne nabavke, 

investicije i nadzor 

                        Sokica Horvat 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj : 02-404- 76/18 

Datum, 07.08.2018. 

 

Na osnovu  člana 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16), člana 18. i 
člana 25. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik 
BiH“, broj 39/14 ), Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i  

 

O  D  L  U  K  U 

O PRISTUPANjU POSTUPKU JAVNE NABAVKE RADOVA 

 

 

Član 1. 

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne 
nabavke radova na   IZGRADNjI I DOGRADNjI JAVNE 
RASVJETE NA PODRUČJU OPŠTINE UGLjEVIK: 
 
1. Izgradnja javne rasvjete u  MZ. D.ZABRĐE-PETROVIĆI 

, 

2. Izgradnja javne rasvjete u  MZ. TUTNjEVAC-

GOLUBOVIĆI, 

3. Izgradnja javne rasvjete u  MZ. DONjA TRNOVA-RIKIĆI 

, 

4. Izgradnja javne rasvjete u  MZ. DONjE ZABRĐE-

JOVANOVIĆI 

5. Izgradnja javne rasvjete u  MZ.MEZGRAJA-NIKOLIĆI 

6. Izgradnja javne rasvjete u  MZ. TUTNjEVAC-

STANIVUKOVIĆI 

7. Izgradnja javne rasvjete u  MZ. TUTNjEVAC-GAVRIĆ 

8. Izgradnja javne rasvjete u  MZ. TUTNjEVAC-SEKULIĆI 

9. Izgradnja javne rasvjete u  MZ. TUTNjEVAC-

GLIGOREVIĆI 

10. Dogradnja javne rasvjete u  M.Z. TUTNjEVAC-ZASEOK 

–KRSTIĆI 

11. Dogradnja javne rasvjete u MZ. TUTNjEVAC- ZASEOK 

–GAJIĆI gornji 

12. Dogradnja javne rasvjete u M.Z. TUTNjEVAC-ZASEOK  

PETROVIĆI 

13. Dogradnja javne rasvjete u MZ. M.Z. MEZGRAJA-

ANDRIĆI 

     14. Dogradnja javne rasvjete u UGLjEVIKU- ULICA: 
KRAJIŠKA I JASENOVAČKIH ŽRTAVA 

 

Nabavka iz prethodnog stava provešće se primjenom 
otvorenog postupka javne nabavke.  

 

Član 2. 

Procijenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove 
Odluke iznosi 80.400,00 KM bez zaračunatog PDV-a. 

Oznaka  iz JRJN: 45316100-6 

Predmetna nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 
2018.godinu  pod rednim brojem 6 (radovi).    

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove 
odluke  obezbjeđen je u budžetu opštine za 2018.godinu  
pod ekonomskim kodom 511100. 

 

Član 3. 

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke provešće 
Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, putem 
Komisije u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i 
opštim aktima ugovornog organa. 

 

Član 4. 

Zaključenje ugovora u cilju realizacije predmetne javne 
nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim 
nabavkama i podzakonskim aktima . 

 

NAČELNIK OPŠTINE 
Vasilije Perić, dipl.ek. 

                                                                                                          
Odsjek za javne nabavke, 

investicije i nadzor 

                        Sokica Horvat 

 

NAČELNIK OPŠTINE  

Odjeljenje za prostorno uređenje i 

stambeno komunalne poslove  

Broj: 02/4-372-51/18 

                                                                                
,,Službeni bilten,, Opštine Ugljevik 

                                                        76330 Ugljevik 

 

Molimo da na trošak stranke objavite  

 

O G L A S 
 

Odjeljenje za prostorno  uređenje i stambeno 
komunalne poslove Opštine Ugljevik, Trg Draže Mihailovića 
broj 1.  na osnovu rješenja broj 02/4-372-51/18 od 
17.04.2018. godine izvršio je u registru zajednica  etažnih 
vlasnika stambenih zgrada, u registarskom listu broj 1/09 
upis osnivanja promjene lica ovlaštenog za zastipanje 
zajednice etažnih vlasnika stanova stambene zgrade T-1, 
Ugljevik, ulice Kralja Petra I ul. 5 i 7. 
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Mikica Lukić zastupa zajednicu etažnih vlasnika 
stanova stambene zgrade T-1, Ugljevik, ulice Kralja Petra I, 
ulazi 5 i 7 samostalno i bez ograničenja. 

Miroslav  Ilić iz Ugljevika, raniji zastupnik briše iz 
registra kao lice ovlašteno za zastupanje Zajednice i njegova 
ovlaštenja. 

 

                                                Službeno lice organa  
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