
 
 

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 
ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

 
Скупштина општине Угљевик 
Угљевик, Трг Д. Михајловића  бб 
Телефон/факс: (055) 773-773, 772-336, 
Е-mail: opstinau@teol.net 

www.opstinaugljevik.net 

Четвртак, 9. август  2018. године 

УГЉЕВИК Издаје:Скупштина општине Угљевик 
Уређује: Стручна служба 

Телефон: (055) 773-756 

БРОЈ 10/18  ГОД. LVI 

 
 

На основу члана 59. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 48. став 4. Закона о 
службеницима, намјештеницима у органима једиице 
локалне самоуправе (Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16)  и члана 68. став 1. алинеја 8. 
Статута општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17), Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

П Р А В И Л Н И К 
О  ИЗМЈЕНИ  ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ  

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЈЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

 

Члан 1. 

             У  Правилнику о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Општинској управи 
општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, 
број 4/18 и 8/18) у члану 35. Систематизација радних 
мјеста у Одјељку V-10 Кабинет начелника општине тачка 
1 мијења се и гласи: 

 

„1. САВЈЕТНИК НАЧЕЛНИКА 

 

Категорија: - не разврстава се 

Звање: -не разврстава се 

Опис послова: 

-даје стручна мишљења и предлоге 
начелнику о начину рјешавања 
питања из дјелокруга свог рада 

-подноси иницијативе за 
предузимање активности у циљу 
побољшања стања у одређеној 
дјелатности у општини 

-сачињава извјештаје и анализе из 
дјелокруга рада 

 

 

 

 

-  остварује сарадњу са другим 
органима и организацијама у циљу 
што успјешнијег обављања послова 

-учествује у процесу стратешког 
планирања развоја општине 

-  учествује у изради извјештаја о 
имплементацији Стратегије развоја 
општине 

- дјелокругу рада сарађује са 
представницима других локалних 
заједница 

- ради и друге послове из дјелокруга 
рада по налогу начелника 

Сложеност: 

- веома висок степен сложености 
послова којима се значајно утиче на 
остваривање циљева рада 
начелника 

Самосталност: 
-повремено ограничен степен 
самосталности повременим 
надзором начелника 

Одговорност: 

- одговара за тачност података и 
информација и за стручну 
заснованост и реалност датих 
процјена , као и за стручно и 
благовремено извршење задатака 
утврђених програмом радаи другим 
актима 

-одговора за савјесно, благовремено 
и законито извршење повјерених 
послова слова и радних задатака 

за свој рад одговара начелнику 

Пословна 
комуникација: 

-контакти унутар и изван органа 
општине  којима је  потребно да се 
дјелотворно приме и пренесу 
информације које служе 
остваривању циљева рада 
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   Статус: 
-ангажује се или распоређује из реда 
запослених у -мандату начелника  

Услови: 

-ВСС, VII-1 степен, завршен 
факултет у четворогодишњем 
трајању или завршен први циклус 
студија који се вреднује са 240 ЕЦТС 
бодова 

-најмање једна година радног 
искуства у траженом степену 
образовања 

Број 
извршилаца: 

-1 извршилац 

 

 

Члан 2. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном билтену општине Угљевик“.  

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ          Василије Перић, дипл.ек.                                                                                                       

Број02-12-27/18 

Датум:07.08.2018.год                                                  

 

На основу члана 59. и члана 82.став 3 Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), чанова 68. и 69. Статута Општине 
Угљевик („Службени билтен Општине Угљевик“ бр7/17),  
и  члана 7. став 3. Правилника о кориштењу средстава за 
репрезентацију Општине Угљевик(„Службени билтен 
Општине Угљевик“ бр 3/18), Начелник општине Угљевик   
д о н о с и 

О Д Л У К У 
О КОРИШЋЕЊУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  И УСЛУГА  

КАФЕ КУХИЊЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 

I 

Услуге чајне кухиње на терет репрезентације 
могу користити Начелник општине Угљевик, Замјеник 
начелника општине Угљевик, Предсједник   Скупштине 
општине Угљевик и Подпредсједник  Скупштине општине 
Угљевик. 

 

II 

Услуге чајне кухиње на терет репрезентације 
могу користити у својим канцеларијама као и за потребе 
разних комисија и : 

- Секретар СО-е ,  
- начелници одјељења,   
- руководиоци служби 
- Портпарол Начелника општине Угљевик, и  
- Шеф кабинета Начелника општине Угљевик.  

Укупна дозвољена максимална мјесечна 
количина безалкохолних напитака за сваког корисника из 
првог става је 175 напитака. 

Евентуална прекорачења ограничења одобрене  
количине напитака  на крају обрачунског периода 
корисници ће  платити по цијени задужења најскупљег 
напитка.   

Организацију евиденција о задужењима и 
раздужењима кухиње праћење утрошака корисника,  као 
и редовно мјесечно и периодично извјештавање вршит 
ће Одјељење за општу Управу 

 

III 

Службеници Општинске управе Угљевик, 
службеници републичких органа са сједиштем у 
Угљевику и радници других органа у згради СО-е могу 
користити услуге чајне кухиње уз плаћање трошкова по 
утврђеном  цјеновнику. 

Норматив утрошака компоненти за припрему 
напитака као и  цјеновник  и промјене цијена напитака ће  
утврдити  Начелник одјељења за финансије на 
некомерцијалној основи (на бази покрића укупних 
трошкова припреме напитака без зараде). 

IV 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана по 
доношењу и биће објављена у „Службеном билтену 
Општине Угљевик“  

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                              
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић, дипл.ек.                       

Број :02- 40-1111/18   

Датум: 20.07.2018.                                                     

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

ОПШТИНСКА УПРАВА 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-111-33 /18  

Датум, 23.07.2018. године, 

 

На основу члана 59. и члана 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске" , број 97/16), члана 68. и 89. Статута општине 
Угљевик („Службени билтен општине Угљевик", број 7/17) 
и Одлуке о приступању израде Стратегије безбједности 
друмског саобраћаја на подручју општине Угљевик за 
период 2019-2028.године („Службени билтен општине 
Угљевик", број 9/18), Начелник општине Угљевик   

д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 О именовању Радног тим за израду Стратегије 

безбједности друмског саобраћаја на подручју општине 
Угљевик за период 2019-2028.године 

 

I 

 

Именује се Радни тим за израду Стратегије 
безбједности друмског саобраћаја на подручју општине 
Угљевик за период 2019-2028.године у сљедећем 
саставу: 

 
1. Душко Вићић, предсједник 
2. Славица Беновић, члан 
3. Слађана Стојић, члан 
4. Јелена Џино, члан 
5. Јелена Антељ, члан 

 

II 

Задатак Радног тима је да у сарадњи са 
Савјетом за безбједност саобраћаја општине Угљевик  
припреми приједлог Стратегије безбједности друмског 
саобраћаја на подручју општине Угљевик за период 2019-
2028.године. 

 

III 
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Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену општине Угљевик“. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Василије Перић, дипл.ек 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Дјечијем 
вртићу „Душко Радовић“  Угљевик,  за мјесец јуну, да  
може извршити реалокација средстава у оквиру 
оперативног буџета са позиције  : 

 

-412400-Расходи за материјал за посебне 
намјене.......................................................1.885,00КМ 

 

На позицију: 

 

-412700-Расходи за стручне 
услуге.......................................................1.000,00КМ 

-412300-Расходи за режијски 
материјал..................................................285,00КМ 

-412100-Расходи по основу 
закупа.......................................................600,00КМ 

 

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.ек.                                                                                                       

Број: 02/5-40-1098/18                                                                                              

Датум:20.07.2018.год                                                  

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Општинској управи  
Угљевик,  за мјесец јулу, да  може извршити реалокација 
средстава у оквиру оперативног буџета са позиције  : 

 

-412900-Остали расходи..........................33.800,00КМ 

На позицију: 

 

-419100-Расходи по судским 
рјешењима.................................................33.800,00КМ 

 

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.ек.                                                                                                                                                                                                      

Број: 02/5-40-1107/18                                                                                              

Датум:20.07.2018.год   

                                             

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад  Угљевик,  за мјесец јуну, да  може 
извршити реалокација средстава у оквиру оперативног 
буџета са позиције  : 

 

-412500-Расходи за текуће 
одржавање...............................................................2,00КМ 

 

На позицију: 

-412300-Расходи за режијски 
материјал...............................................................2,00КМ 

 

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.ек.                                                                                                                                                                                                         

Број: 02/5-40-1079/18                                                                                              

Датум:18.07.2018.год           
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ СШЦ „Михаило 
Петровић Алас“ Угљевик,  за мјесец јуну, да  може 
извршити реалокација средстава у оквиру оперативног 
буџета са позиције  : 

-412200-Расходи по основу 
утрошка.........................................................800,00КМ 

 

На позицију: 

-412900-Остали 
расходи.........................................................600,00КМ 

-413900-Расходи по основу затезних 
камата...........................................................200,00КМ 

 

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.ек.                                                                                                                                                                                                           

Број: 02/5-40-1071/18                                                                                              

Датум:16.07.2018.год    

                                            

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ СРЦ „Рудар“  
Угљевик,  за мјесец јуну, да  може извршити реалокација 
средстава у оквиру оперативног буџета са позиције  : 

-412200-Расходи по основу 
утрошка..........................................................350,00КМ 

 

На позицију: 

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

 

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.ек.                                                                                                                                                                                                         

Број: 02/5-40-1057/18                                                                                              

Датум:20.07.2018.год      

                                             

 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Дјечијем вртићу 
„Душко Радовић“  Угљевик,  за мјесец јуну, да  може 
извршити реалокација средстава у оквиру оперативног 
буџета са позиције  : 

-412400-Расходи за материјал за посебне 
намјене......................................................112,00КМ 

-412900-Остали непоменути 
расходи......................................................936,00КМ 

 

На позицију: 

-412300-Расходи за режијски 
материјал..................................................112,00КМ 

-511300-Издаци за набавку постојења и 
опреме........................................................936,00КМ 

 

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.ек.                                                                                                                                                                                                             

Број: 02/5-40-1063/18                                                                                              

Датум:12.07.2018.год        

                                        

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад  Угљевик,  за мјесец јуну, да  може 
извршити реалокација средстава у оквиру оперативног 
буџета са позиције  : 
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-416300-Дознаке пружиоцима 
услуга......................................................8.194,00КМ 

 

На позицију Социјалне заштите: 

-416300-Дознаке пружиоцима 
услуга......................................................8.194,00КМ 

 

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.ек.                                                                                                                                                                                                          

Број: 02/5-40-1063/18                                                                                              

Датум:20.07.2018.год                                                  

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ СРЦ „Рудар“  
Угљевик,  за мјесец јуну, да  може извршити реалокација 
средстава у оквиру оперативног буџета са позиције  : 

-412200-Расходи по основу 
утрошка............................................................400,00КМ 

 

На позицију: 

-412900-Остали 
расходи..............................................................50,00КМ 

-412600-Расходи по основу 
путовања........................................................350,00КМ 

 

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.ек.                                                                                                                                                                                                            

Број: 02/5-40-1053/18                                                                                              

Датум:11.07.2018.год  

                                               

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 

општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Дјечијем вртићу 
„Душко Радовић“  Угљевик,  за мјесец јуну, да  може 
извршити реалокација средстава у оквиру оперативног 
буџета са позиције  : 

-411100-Расходи за бруто плате 
запослених.........................................2.750,00КМ 

 

На позицију: 

-411300-Расходи за накнаду 
плата....................................................2.750,00КМ 

 

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.ек.                                                                                                                                                                                                        

Број: 02/5-40-1042/18                                                                                              

Датум:09.07.2018.год                                                  

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Агенцији за развој 
МСП   Угљевик,  за мјесец јуну, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета са 
позиције  : 

-411200-Расходи за бруто 
накнаде..............................................................160,00КМ 

-412900-Остали непоменути 
расходи..............................................................250,00КМ 

 

На позицију: 

-411300-Расходи за накнаду 
плата...................................................................160,00КМ 

-412600-Расходи по основу 
путовања.............................................................250,00КМ 

 

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 
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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.ек.                                                                                                                                                                                                            

Број: 02/5-40-1044/18                                                                                              

Датум:09.07.2018.год   

                                                

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Општинској управи   
Угљевик,  за мјесец јуну, да  може извршити реалокација 
средстава у оквиру оперативног буџета са позиције  : 

-411200-Расходи за бруто 
накнаде................................................120.000,00КМ 

 

На позицију: 

-411100-Расходи за бруто плате 
запослених.........................................120.000,00КМ 

 

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.ек.                                                                                                                                                                                                        

Број: 02/5-40-1098/18                                                                                              

Датум:20.07.2018.год                                                  

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад  Угљевик,  за мјесец јуну, да  може 
извршити реалокација средстава у оквиру оперативног 
буџета са позиције  : 

 

-411200-Расходи за бруто 
накнаде...........................................................1.044,00КМ 

-416300-Дознаке пружиоцима 
услуга.............................................................3.650,00КМ 

 

На позицију Центра за социјални рад: 

-411300-Расходи за нак.плата за вријеме 
боловања....................................................1.044,00КМ 

 

На позицију Социјалне заштите: 

-416300-Дознаке пружиоцима 
услуга.........................................................3.650,00КМ 

 

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.ек.                                                                                                                                                                                                           

Број: 02/5-40-1037/18                                                                                              

Датум:09.07.2018.год     

                                             

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ СРЦ „Рудар“  
Угљевик,  за мјесец јуну, да  може извршити реалокација 
средстава у оквиру оперативног буџета са позиције  : 

-412200-Расходи по основу 
утрошка..........................................................560,00КМ 

На позицију: 

-412900-Остали непоменути 
расходи..........................................................560,00КМ 

 

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.ек.                                                                                                                                                                                                           

Број: 02/5-40-1032/18                                                                                              

Датум:06.07.2018.год        

                                          

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
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извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Дјечијем вртићу 
„Душко Радовић“  Угљевик,  за мјесец мај, да  може 
извршити реалокација средстава у оквиру оперативног 
буџета са позиције  : 

 

-411100-Расходи за бруто плате 
запослених.............................................847,00КМ 

На позицију: 

-411400-Расходи за отпремнину и 
једнокр.помоћи......................................847,00КМ 

 

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.ек.                                                                                                                                                                                                         

Број: 02/5-40-1023/18                                                                                              

Датум:05.07.2018.год           

                                       

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) члана 
68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Дјечијем вртићу 
„Душко Радовић“ Угљевик да може у мјесецу 
јуну,унапријед  унијети средства  у оквиру оперативног 
буџета   на сљедећим позицијама  : 

-412400-Расходи за материјал за посебне 
намјене.........................................1.885,00КМ 

 

II 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I 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.ек.                                                                                                       

Број: 02/5-40-1098/18                                         

Датум, 20.07.2018.год.        

                             

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) члана 
68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

  

Одобрава се  буџетском кориснику  Општинској управи  
Угљевик да може у мјесецу јуну,унапријед  унијети 
средства  у оквиру оперативног буџета   на сљедећим 
позицијама  : 

-419100-Расходи по судским 
рјешењима........................................................7.500,00КМ 

 

II 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I 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.ек.                                                                                                       

Број: 02/5-40-1108/18                                         

Датум, 20.07.2018.год.     

                                

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) члана 
68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад  Угљевик да може у мјесецу јуну,унапријед  
унијети средства  у оквиру оперативног буџета   на 
сљедећим позицијама  : 

-412200-Расходи по основу 
утрошка................................................................382,00КМ 

II 

 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I 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.ек.                                                                                                       

Број: 02/5-40-1079/18                                         

Датум, 18.07.2018.год 
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) члана 
68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ СШЦ „Михаило 
Петровић Алас“ Угљевик да може у мјесецу 
јуну,унапријед  унијети средства  у оквиру оперативног 
буџета   на сљедећим позицијама  : 

-412200-Расходи по основу 
утрошка.............................................................2.000,00КМ 

 

II 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I 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.ек.                                                                                                       

Број: 02/5-40-1071/18                                         

Датум, 16.07.2018.год.  

                                    

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) члана 
68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Дјечијем вртићу 
„Душко Радовић“ Угљевик да може у мјесецу 
јуну,унапријед  унијети средства  у оквиру оперативног 
буџета   на сљедећим позицијама  : 

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

 

II 

 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I 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.ек.                                                                                                       

Број: 02/5-40-1087/18                                         

Датум, 18.07.2018.год.         

                               

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) члана 
68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад Угљевик да може у мјесецу јуну,унапријед  
унијети средства  у оквиру оперативног буџета   на 
сљедећим позицијама Социјалне заштите на фонд 03 : 

 

-416300-Дознаке пружиоцима услуга 
соц.заштите.......................................................4.000,00КМ 

 

II 

 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I 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.ек.                                                                                                       

Број: 02/5-40-843/18                                         

Датум, 08.06.2018.год.       

                               

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) члана 
68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ СРЦ „Рудар“ 
Угљевик да може у мјесецу јуну,унапријед  унијети 
средства  у оквиру оперативног буџета   на сљедећим 
позицијама  : 

 

-412200-Расходи по основу 
утрошка.............................................................3.100,00КМ 

 

II 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I овог 
Рјешења. 

 

III 

 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће 
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“ 
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 РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              Василије Перић, дипл.ек.                                                                                                       

Број: 02/5-40-1057/18                                         

Датум, 11.07.2018.год.    

                                    

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) члана 
68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Дјечијем вртићу 
„Душко Радовић“ Угљевик да може у мјесецу 
јуну,унапријед  унијети средства  у оквиру оперативног 
буџета   на сљедећим позицијама  : 

-412400-Расходи за материјал за посебне 
намјене..............................................................112,00КМ 

-412900-Остали непоменути 
расходи...........................................................1.936,00КМ 

 

II 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I 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.ек.                                                                                                       

Број: 02/5-40-1063/18                                                  

Датум, 12.07.2018.год.                                       

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) члана 
68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центру за културу 
„Филип Вишњић“ Угљевик да може у мјесецу 
јуну,унапријед  унијети средства  у оквиру оперативног 
буџета   на сљедећим позицијама  : 

-411200-Бруто накнаде трошкова 
запослених..............................................1.700,00КМ 

-412900-Остали расходи........................1.000,00КМ 

II 

 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I 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.ек.                                                                                                       

Број: 02/5-40-1030/18                                         

Датум, 10.07.2018.год.         

                              

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) члана 
68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ СРЦ „Рудар“ 
Угљевик да може у мјесецу јуну,унапријед  унијети 
средства  у оквиру оперативног буџета   на сљедећим 
позицијама  : 

 

-411200-Бруто накнаде трошкова 
запослених.................................................100,00КМ 

 

II 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I 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.ек.                                                                                                       

Број: 02/5-40-1053/18                                         

Датум, 11.07.2018.год.       

                                 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) члана 
68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 Одобрава се  буџетском кориснику  Агенцији за развој 
МСП  Угљевик да може у мјесецу јуну,унапријед  унијети 
средства  у оквиру оперативног буџета   на сљедећим 
позицијама  : 

-411100-Расходи за бруто плате 
запослених.....................................................500,00КМ 

 

II 

 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 
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Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I 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.ек.                                                                                                       

Број: 02/5-40-1045/18                                         

Датум, 09.07.2018.год.       

                               

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) члана 
68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад Угљевик да може у мјесецу јуну,унапријед  
унијети средства  у оквиру оперативног буџета   на 
сљедећим позицијама  : 

-411100-Расходи за бруто плате 
запослених.....................................................10.884,00КМ 

-412900-Остали непоменути расходи..............360,00КМ 

 

II 

 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I 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.ек.                                                                                                       

Број: 02/5-40-1037/18                                         

Датум, 09.07.2018.год.       

                               

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) члана 
68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ СРЦ „Рудар“ 
Угљевик да може у мјесецу јуну,унапријед  унијети 
средства  у оквиру оперативног буџета   на сљедећим 
позицијама  : 

-412900-Остали непоменути 
расходи..............................................................1.950,00КМ 

 

II 

 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I 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.ек.                                                                                                       

Број: 02/5-40-1032/18                                         

Датум, 06.07.2018.год.      

                                

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) члана 
68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Дјечијем вртићу 
„Душко Радовић“ Угљевик да може у мјесецу 
јуну,унапријед  унијети средства  у оквиру оперативног 
буџета   на сљедећим позицијама  : 

 

-412600-Расходи по основу 
путовања................................................................119,00КМ 

-412400-Расходи за материјал за посебне 
намјене................................................................2.600,00КМ 

-412200-Расходи по основу 
утрошка...............................................................1.000,00КМ 

 

II 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I 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.ек.                                                                                                       

Број: 02/5-40-1031/18                                         

Датум, 06.07.2018.год.       

                                

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) члана 
68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ СРЦ „Рудар“ 
Угљевик да може у мјесецу јуну,унапријед  унијети 
средства  у оквиру оперативног буџета   на сљедећим 
позицијама  : 

-412700-Расходи за стручне 
услуге...........................................................670,00КМ 

 

II 

 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I 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.ек.                                                                                                       

Број: 02/5-40-1033/18                                         

Датум, 06.07.2018.год.                                       

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) члана 
68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центру за културу 
„Филип Вишњић“ Угљевик да може у мјесецу 
јуну,унапријед  унијети средства  у оквиру оперативног 
буџета   на сљедећим позицијама  : 

-411200-Бруто накнаде трошкова 
запослених.................................................1.100,00КМ 

 

II 

 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I 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.ек.                                                                                                       

Број: 02/5-40-1034/18                                         

Датум, 06.07.2018.год.                                       

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-55/18 

Датум, 27.06.2018.године 

 

На основу члана 82. став 3. Закона  о  локалној 
самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 97/16), члана 
8. и 18. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 
БиХ“, број 39/14 ), те члана 7.став 2. Правилника о 
поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б 
Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник 
БиХ“, број 66/16)  Начелник Општине Угљевик, до н о с и 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА  

 

Члан 1. 

Овом одлуком одобрава се покретање поступка јавне 
набавке угоститељских услуга за протоколарне потребе 
и друге манифестације Општинске управе Општине 
Угљевик предвиђене у Анексу II дио Б Закона о јавним 
набавкама БиХ, на које се у складу са чланом 8. 
примјењује посебан режим предвиђен Законом о јавним 
набавкама. 

 Члан 2. 

Процјењена вриједност јавне набавке из члана 1. ове 
Одлуке износи 15.000,00 КМ без зарачунатог ПДВ-а. 
Назив и ознака из ЈРЈН:55000000-0. 

Предметна набавка планирана је у Плану јавних 
набавки за 2018. годину под редним бројем 6 (услуге). 

Извор средстава за реализацију јавне набавке из члана 
1. ове Одлуке обезбијеђен је у буџету општине за 2018. 
годину под економским кодом 412900. 

 

Члан 3. 

Реализацију набавке из члана 1. ове одлуке провешће 
Одсјек за јавне набавке, инвестиције и надзор, путем 
Комисије у складу са поступцима регулисаним законом и 
општим актима уговорног органа. 

 

Члан 4. 

Закључење уговора у циљу реализације предметне 
јавне набавке извршиће се у складу са Законом о јавним 
набавкама и подзаконским актима. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ек. 

                                                                                                          
Одсјек за јавне набавке, 

инвестиције и надзор 

                        Сокица Хорват 

                                                                                                  
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број : 02-404- 67/18 

Датум, 16.07.2018.године 

 

На основу  члана 82. став 3. Закона  о  локалној 
самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 97/16), члана 
18. и члана 88. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. 
гласник БиХ“, број 39/14 ), Начелник Општине Угљевик, 
д о н о с и  

О  Д  Л  У  К  У 

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА 

 

Члан 1. 
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Овом одлуком одобрава се покретање поступка јавне 

набавке радова : Санација спомен гробља палих бораца 

НОР-а и ЖФТ Срема и Источне Босне у Доњој Трнови. 

Набавка из претходног става провешће се примјеном 
конкурентског захтјева за доставу понуда.  

 

Члан 2. 

Процијењена вриједност јавне набавке из члана 1. ове 
Одлуке износи 13.500,00 КМ без зарачунатог ПДВ-а. 

Ознака  из ЈРЈН: 45453100-8. 

Предметна набавка је планирана у Плану јавних 
набавки за 2018.годину  под редним бројем  

4 (радови).    

Извор средстава за реализацију јавне набавке из члана 
1. ове одлуке  обезбијеђен је у буџету општине за 
2018.годину  под економским кодом 412500. 

 

Члан 3. 

Реализацију набавке из члана 1. ове одлуке провешће 
Одсјек за јавне набавке, инвестивије и надзор, путем 
Комисије у складу са поступцима регулисаним законом и 
општим актима уговорног органа. 

 

Члан 4. 

Закључење уговора у циљу реализације предметне 
јавне набавке провест ће се у складу са Законом о 
јавним набавкама и подзаконским актима . 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ек. 

                                                                                                          
Одсјек за јавне набавке, 

инвестиције и надзор 

                        Сокица Хорват 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број:02-404-68/18 

Датум, 18.07.2018.g. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона  о  локалној 
самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 97/16), члана 
8. и 18. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 
БиХ“, број 39/14 ), те члана 7.став 2. Правилника о 
поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б 
Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник 
БиХ“, број 66/16)  Начелник Општине Угљевик, до н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У  

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА  

Члан 1. 

Овом одлуком одобрава се покретање поступка јавне 
набавке пружање услуга припреме и послуживања 
топлих и хладних јела, услуживање пића и припрема и 
услуживање напитака за потребе Општинске управе 
Општине Угљевик, предвиђене у Анексу II дио Б Закона 
о јавним набавкама БиХ, на које се у складу са чланом 
8. примјењује посебан режим предвиђен Законом о 
јавним набавкама. 

 Члан 2. 

Процјењена вриједност јавне набавке из члана 1. ове 
Одлуке износи 12.000,00 КМ без зарачунатог ПДВ-а. 
Назив и ознака из ЈРЈН:55000000-0. 

Предметна набавка планирана је у Плану јавних 
набавки за 2018. годину под редним бројем 6 (услуге). 

Извор средстава за реализацију јавне набавке из члана 
1. ове Одлуке обезбијеђен је у буџету општине за 2018. 
годину под економским кодом 412900. 

 

Члан 3. 

Реализацију набавке из члана 1. ове одлуке провешће 
Одсјек за јавне набавке, инвестиције и надзор, путем 
Комисије у складу са поступцима регулисаним законом и 
општим актима уговорног органа. 

 

Члан 4. 

Закључење уговора у циљу реализације предметне 
јавне набавке извршиће се у складу са Законом о јавним 
набавкама и подзаконским актима. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ек. 

                                                                                                          
Одсјек за јавне набавке, 

инвестиције и надзор 

                        Сокица Хорват 

Р Е П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404- 69/18 

Датум,  20.07.2018. 

 

На основу  члана 82. став 3. Закона  о  локалној 
самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 97/16), 
члана 18. и члана 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ), Начелник Општине 
Угљевик, д о н о с и  

О Д Л У К У  

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Члан 1. 

Доноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке 
услуга израде елабората о геомеханичком испитивању 
тла за изградњу два стамбена објекта на подручју 
општине Угљевик. 

Ознака предметне набавке преузета из ЈРЈН:71351910-5. 

Набавка услуга из члана 1. ове Одлуке извршиће се 
путем захтјева за директан споразум. 

 

Члан 2. 

Процијењена вриједност јавне набавке из члана 1. ове 
Одлуке износи 1.600,00 КМ без зарачунатог ПДВ-а. 

Предметна набавка је планирана у Плану јавних 
набавки за 2018.годину  под редним бројем  

22 (Јавне набавке путем директних споразума у складу 
са Правилником).    

Извор средстава за реализацију јавне набавке из члана 
1. ове одлуке  обезбијеђен је у буџету општине за 
2018.годину  под економским кодом 412700. 

 

Члан 3. 

Реализацију набавке из члана 1.ове Одлуке провешће 
Одсјек за јавне набавке, у складу са поступцима 
регулисаним законом и општим актима уговорног органа. 

 

          Члан 4. 

Закључење уговора у циљу реализације предметне 
јавне набавке провест ће се у складу са Законом о 
јавним набавкама и подзаконским актима . 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ек. 

                                                                                                          
Одсјек за јавне набавке, 

инвестиције и надзор 

                        Сокица Хорват 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број : 02-404-75/18  

Датум, 07.08.2018.год. 

 

На основу  члана 82. став 3. Закона  о  локалној 
самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 97/16), 
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ), Начелник Општине 
Угљевик, д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА 

 

 

Члан 1. 

 

     Овом одлуком одобрава се покретање поступка         
 јавне набавке радова:  Реконструкција-     асфалтирање 
путева (према плану капиталних      улагања општине 
Угљевик): 

 

1. Грађевински радови на асфалтирању  
некатегорисаног пута к.ч. број 325 , М18-
Шарчевићи, МЗ Равно Поље, укупне дужине 415 
м¹, 

2. Градјевински радови на асфалтирању дионице 
некатегорисаног  пута Крстићи-Иконићи-
Станивуковићи, укупне дужине 361 м¹, 

3. Градјевински радови на асфалтирању дионице 
некатегорисаног  пута Л4-Вукићи-Ђурићи, укупне 
дужине 121 м¹, 

4. Градјевински радови на асфалтирању дионице 
некатегорисаног  пута Петровићи,Костићи-
Дубраве, укупне дужине 350 м¹, 

5. Градјевински радови на асфалтирању дионице 
некатегорисаног  пута у Јаковићима Пантићи-
Миловановићи, укупне дужине 142 м¹, 

6. Градјевински радови на асфалтирању дионице 
некатегорисаног  пута Л23-Николићи, укупне 
дужине 130 м¹, 

7. Градјевински радови на асфалтирању дионице 
локалног   пута Л 43 М18-Арсеновићи –гробље, 
укупне дужине 650 м¹, 

8. Градјевински радови на асфалтирању дионице 
локалног   пута Л 34 Л20,Посавци-Коренита, 
укупне дужине 486 м¹, 

9. Градјевински радови на асфалтирању дионице 
локалног   пута Л 11 Л 19,Торлаковићи-Пиперци , 
укупне дужине 250 м¹, 

10. Асфалтирање дијела некатегорисаног пута к.ч. 
број 4064 (742м

1
), и к.ч.број 2514 (116м

1
) све у 

КО Богутово Село, дионица : Л17- Гајићи, дужине 
858 м 

11. Градјевински радови на реконструкцији- 
асфалтирању оштећених дијелова локалног пута 
Л2 у Доњем Забрђу 

12. Градјевински радови на реконструкцији- 
асфалтирању оштећених дијелова локалног пута 
Л5 у МЗ Мезграја Косе 

13. Градјевински радови на асфалтирању дионице 
локалног   пута Л 18 у МЗ Мезграја Гај,  
Раскршће Чаруга –Јочковићи, укупне дужине 164 
м¹, 

14. Градјевински радови на асфалтирању дионица 
локалног   пута Л 21, Црвено брдо-Доња крћина-
Г.крћина 

15. Градјевински радови на асфалтирању дионица 
локалног   пута Л 54 Крај бетонског коловоза-
Пањици,  МЗ.Г Крћина 

16. Градјевински радови на асфалтирању дионице 
некатегорисаног  пута у Буковцу, Крај асфалта-
Стевићи 

17. Грађевински радови на проширењу коловоза 
пута на дионици Р459-Ветеринарска станица 
„Модран“ 

18. Градјевински радови на асфалтирању дионице 
некатегорисаног  пута у Буковцу Локални пут Л8-
Мићићи, укупне дужине 175 м¹,  

19. Градјевински радови на асфалтирању дионице 
некатегорисаног  пута у Добричићима, Локални 
пут Л9-Матића брдо, укупне дужине 160 м 

 

Набавка из претходног става провешће се примјеном 
отвореног поступка јавне набавке.  

 

Члан 2. 

Процијењена вриједност јавне набавке из члана 1. ове 
Одлуке износи 796.000,00 КМ без зарачунатог ПДВ-а. 

Ознака  из ЈРЈН: 45233120-6 

Предметна набавка је планирана у Плану јавних 
набавки за 2018.годину  под редним бројем 5 (радови).    

Извор средстава за реализацију јавне набавке из члана 
1. ове одлуке  обезбјеђен је у буџету општине за 
2018.годину  под економским кодом 511100. 

Члан 3. 

Реализацију набавке из члана 1. ове одлуке провешће 
Одсјек за јавне набавке, инвестиције и надзор, путем 
Комисије у складу са поступцима регулисаним законом и 
општим актима уговорног органа. 

 

Члан 4. 

Закључење уговора у циљу реализације предметне 
јавне набавке провест ће се у складу са Законом о 
јавним набавкама и подзаконским актима . 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ек. 

                                                                                                          
Одсјек за јавне набавке, 

инвестиције и надзор 

                        Сокица Хорват 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број : 02-404- 76/18 

Датум, 07.08.2018. 

 

На основу  члана 82. став 3. Закона  о  локалној 
самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 97/16), члана 
18. и члана 25. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. 
гласник БиХ“, број 39/14 ), Начелник Општине Угљевик, 
д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА 
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Члан 1. 

Овом одлуком одобрава се покретање поступка јавне 
набавке радова на   ИЗГРАДЊИ И ДОГРАДЊИ ЈАВНЕ 
РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ УГЉЕВИК: 
 
1. Изградња јавне расвјете у  МЗ. Д.ЗАБРЂЕ-

ПЕТРОВИЋИ , 

2. Изградња јавне расвјете у  МЗ. ТУТЊЕВАЦ-

ГОЛУБОВИЋИ, 

3. Изградња јавне расвјете у  МЗ. ДОЊА ТРНОВА-

РИКИЋИ , 

4. Изградња јавне расвјете у  МЗ. ДОЊЕ ЗАБРЂЕ-

ЈОВАНОВИЋИ 

5. Изградња јавне расвјете у  МЗ.МЕЗГРАЈА-

НИКОЛИЋИ 

6. Изградња јавне расвјете у  МЗ. ТУТЊЕВАЦ-

СТАНИВУКОВИЋИ 

7. Изградња јавне расвјете у  МЗ. ТУТЊЕВАЦ-ГАВРИЋ 

8. Изградња јавне расвјете у  МЗ. ТУТЊЕВАЦ-

СЕКУЛИЋИ 

9. Изградња јавне расвјете у  МЗ. ТУТЊЕВАЦ-

ГЛИГОРЕВИЋИ 

10. Доградња јавне расвјете у  М.З. ТУТЊЕВАЦ-ЗАСЕОК 

–КРСТИЋИ 

11. Доградња јавне расвјете у МЗ. ТУТЊЕВАЦ- ЗАСЕОК 

–ГАЈИЋИ горњи 

12. Доградња јавне расвјете у М.З. ТУТЊЕВАЦ-ЗАСЕОК  

ПЕТРОВИЋИ 

13. Доградња јавне расвјете у МЗ. М.З. МЕЗГРАЈА-

АНДРИЋИ 

     14. Доградња јавне расвјете у УГЉЕВИКУ- УЛИЦА: 
КРАЈИШКА И ЈАСЕНОВАЧКИХ ЖРТАВА 

 

Набавка из претходног става провешће се примјеном 
отвореног поступка јавне набавке.  

 

Члан 2. 

Процијењена вриједност јавне набавке из члана 1. ове 
Одлуке износи 80.400,00 КМ без зарачунатог ПДВ-а. 

Ознака  из ЈРЈН: 45316100-6 

Предметна набавка је планирана у Плану јавних 
набавки за 2018.годину  под редним бројем 6 (радови).    

Извор средстава за реализацију јавне набавке из члана 
1. ове одлуке  обезбјеђен је у буџету општине за 
2018.годину  под економским кодом 511100. 

 

Члан 3. 

Реализацију набавке из члана 1. ове одлуке провешће 
Одсјек за јавне набавке, инвестиције и надзор, путем 
Комисије у складу са поступцима регулисаним законом 
и општим актима уговорног органа. 

 

Члан 4. 

Закључење уговора у циљу реализације предметне 
јавне набавке провест ће се у складу са Законом о 
јавним набавкама и подзаконским актима . 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ек. 

                                                                                                          
Одсјек за јавне набавке, 

инвестиције и надзор 

                        Сокица Хорват 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове  

Број: 02/4-372-51/18 

 

                                                                                
,,Службени билтен,, Општине Угљевик 

                                                        76330 Угљевик 

 

Молимо да на трошак странке објавите  

 

О Г Л А С 
 

Одјељење за просторно  уређење и стамбено 
комуналне послове Општине Угљевик, Трг Драже 
Михаиловића број 1.  на основу рјешења број 02/4-372-
51/18 од 17.04.2018. године извршио је у регистру 
заједница  етажних власника стамбених зграда, у 
регистарском листу број 1/09 упис оснивања промјене 
лица овлаштеног за застипање заједнице етажних 
власника станова стамбене зграде Т-1, Угљевик, улице 
Краља Петра I ул. 5 и 7. 

Микица Лукић заступа заједницу етажних 
власника станова стамбене зграде Т-1, Угљевик, улице 
Краља Петра I, улази 5 и 7 самостално и без ограничења. 

Мирослав  Илић из Угљевика, ранији заступник 
брише из регистра као лице овлаштено за заступање 
Заједнице и његова овлаштења. 

 

                                                Службено лице органа  
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