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BROJ  12/18  GOD. LVI 

 

 
Na osnovu člana 39. stav (2) tačka 11) Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 97/16) 
i člana 37. stav (2) tačka 11) Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) rješavajući po 
zahtjevu D..O.O.  „ TERMONOVA“  Ugljevik Skupština 
opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana  17.10.  2018. 
godine  d o n o s i  

RJEŠENjE 
o davanju saglasnosti na cijene  isporuke toplotne 
energije za grejnu sezonu 2018/2019 godinu                                                          

 

Član 1. 

 

         Daje se saglasnost D..O.O. „ TERMONOVA“ Ugljevik 
na cijene isporuke toplotne energije za grejnu sezonu 
2018/2019 godinu i to: 

1. za korisnike grijanja stambenog prostora   
..........................1,43 KM/m2, bez PDV-a, 

2. za korisnike grijanja poslovnog prostora  
.........................2,75 KM/m2, bez PDV-a, 

3. za korisnike grijanja društvenih ustanova 

.........................1,43 KM/m2, bez PDV-a  

 

i to za sledeće korisnike: O.Š. „Aleksa Šantić“ Ugljevik, SŠ 
„Mihajlo Petrović Alas“ Ugljevik, JU Dječiji vrtić „Duško 
Radović“ Ugljevik, Crveni krst - OO Ugljevik, JU Centar za 
socijalni rad Ugljevik, Dom penzionera Ugljevik, JU Centar za 
kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, Dom zdravlja Ugljevik, Pošte 
Srpske  

 

 

 

 

 

JMP Ugljevik, Narodna biblioteka, Ugljevik, Opština Ugljevik, 
MUP RS – Policijska stanica Ugljevik, Vjerske  

ustanove, Vatrogasna jedinica Ugljevik i ZP „Rudnik i 
Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik. 

 

Član 2. 

 

             Cijene iz prethodnog člana primjenjuju se od 
15.10.2018. godine.   

O b r a z l o ž e nj e 

 

D.O.O. „TERMONOVA“ Ugljevik podnijelo je Skupštini 
opštine Ugljevik zahtjev za davanje saglasnosti na cijene 
komunalnih usluga isporuke toplotne energije za grejnu 
sezonu 2018/2019 godinu. Uz zahtjev su priložili Odluku o 
utvrđivanju cijene za isporučenu toplotnu energiju za grejnu 
sezonu 2018/2019 godinu. Uvidom u navedenu odluku 
utvrđeno je da su cijene ostale iste.  

Obzirom na gore navedeno, a uskladu sa članom 39. stav (2) 
tačka 11) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik 
Republike Srpske, broj 97/16) i člana 37. stav (2) tačka 11) 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.  

 

REPUBLIKA SRPSKA   

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK      PREDSJEDNIK SO-e                                                

Broj: 01-38- 9/18                             Đoko Simić, profesor                                  

Datum, 17.10. 2018. godine   

                                                       

 

 

 

 

 

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni 
bilten opštine Ugljevik,, broj 7/17) i člana 15. Odluke o 
priznanjima u Opštini Ugljevik (,,Službeni bilten opštine 
Ugljevik,, broj 5/99 i 7/01),  

 

 



2                                                                 SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLjEVIK – Broj 12                                             22.10.2018. 

 

Skupština opštine Ugljevik, na sjednici održanoj,  17.10.2018. 
godine, d o n o s i 

 

Z A K Lj U Č A K 
O DODJELI OPŠTINSKIH PRIZNANjA 

 

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

 

I - M E D A Lj E 

 

ZLATNA MEDALjA “Filip Višnjić“ 

 
1. Posthumno, Nebojša Jović, za postignute rezultate u    

oblasti obrazovanja 
2. Dragana Jović, iz Ugljevika, za postignute rezultate u 

oblasti obrazovanja 
3. Anđela Lazić iz Maleševaca,   za postignute rezultate   u 

oblasti obrazovanja                                                                
4. Ivana Krstić iz Donjeg Zabrđa, , za postignute rezultate   u 

oblasti obrazovanja                                                
5. Božana Lazić iz Bogutova Sela,  za postignute rezultate  u 

oblasti obrazovanja                                                        
6. Đorđe  Stevanović  iz Ugljevičke  Obriježi,  za postignute 

rezultate  u oblasti obrazovanja,  
7. Vedrana Simić,  iz Donje Trnove, za postignute rezultate  u 

oblasti obrazovanja 

 

SREBRNA MEDALjA “Filip Višnjić“ 

 

1.  Nada Naćić iz Ugljevika,  za postignute rezultate  u  

      oblasti obrazovanja,  

 2. Ivana Babić iz Ugljevik Sela,  za postignute       rezultate  
u oblasti kulture,  

 3. Jelena Mikosavljević iz Ugljevika , za postignute 
      rezultate  u oblasti kulture,  

 

II - ZNAČKE  

 

ZLATNA ZNAČKA 

 
1. Žiko Mićanović iz Ugljevika, za istaknuti rad i djela u 

oblasti privrede 
2. Lazar Milošević, iz Tutnjevca,  za doprinos u unapređenju 

kvaliteta života starih lica  
3. Andrija Lukić iz Donjeg Zabrđa,  za istaknuti dugogodišnji 

uspješan  rad u Mjesnoj zajednici 

 

SREBRNA  ZNAČKA 

   
1. Savo Milošević iz Tutnjevca, za istaknuti dugogodišnji 

uspješan  rad u poljoprivredi i rad u  Mjesnoj zajednici 
2.  Nela Petrović iz Ugljevika,  za postignute rezultate  u 

oblasti informisanja 

REPUBLIKA SRPSKA   

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK    PREDSJEDNIK SO-e                                                

Broj: 01-014-24 /18                         Đoko Simić, profesor                                                     

Datum,  17.10. 2018. godine    

         

 

 

 

 

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, 8/18 i 
10/18) u članu 35. Sistematizacija radnih mjesta Odjeljak V-4 
Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne 
poslove mijenja se i glasi: 

 

V – 4  ODJELjENjE ZA PROSTORNO UREĐENjE I     
        STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE 

  

NAČELNIK ODJELjENjA ZA PROSTORNO UREĐENjE I 

STAMBENO- KOMUNALNE  POSLOVE 

 

Kategorija: - prva kategorija 

Zvanje: - ne razvrstava se 

 Opis poslova: - organizuje i rukovodi radom 
Odjeljenja i odgovora za zakonito 
izvršenje poslova Odjeljenja, 

 - usklađuje rad Odjeljenja sa drugim 
odjeljenjima u opštinskoj upravi 
opštine Ugljevik i nadležnim državnim 
organima, organizacijama i 
institucijama u okviru ovlaštenja, 

 - izrađuje planove, programe rada i 
izvještaje o radu Odjeljenja i 
odgovora za pripremu i obradu 
materijala koji se predlažu Skupštini 
opštine, 

 - učestvuje u izradi opštih i 
pojedinačnih akta po nalogu 
Načelnika opštine, 

 - potpisuje putne naloge za radnike 
Odjeljenja, izrađuje i potpisuje naloge 
za plate, topli obrok i troškove 
prevoza zaposlenih u Odjeljenju, 

 - vodi evidenciju, prati sudske sporove, 
podnosi izvještaje o sudskim 
sporovima i sarađuje sa 
Pravobranilaštvom  RS u svim 
postupcima u kojima 
Pravobranilaštvo zastupa opštinu, 

 - predlaže pokretanje disciplinskog 
postupka protiv radnika odjeljenja, 

 - odobrava i ovjerava trebovanja 
potrošnog materijala za Odjeljenje, 

 - predlaže Načelniku opštine raspored 
radnika u Odjeljenju, 

 - obavlja i druge poslove na nalogu 
Načelnika opštine 

Složenost: - veoma visok stepen složenosti i 
podrazumijeva obavljanje 
najsloženijih poslova iz  
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djelokruga rada Odjeljenja kojima se 
značajno utiče na izvršavanje 
nadležnosti organa opštine, 
planiranje, vođenje i koordinaciju 
poslova 

Samostalnost u 
radu: 

- veoma visok stepen samostalnosti u 
radu u najsloženijim pitanjima iz 
djelokruga rada Odjeljenja 

Odgovornost:  veoma visok stepen odgovornosti koji 
uključuje odgovornost za poslove i 
odluke, uključujući odgovornost za 
rukovođenje,  

 - odgovora za zakonito, blagovremeno 
i kvalitetno izvršenje poslova iz 
djelokruga rada Odjeljenja, 

 - odgovora za izvršenje odluka i 
zaključaka Skupštine opštine koji se 
odnose na Odjeljenje, 

 - za svoj rad odgovara Načelniku 
opštine 

Poslovna 
komunikacija:  

-
  

stalna stručna komunikacija unutar i 
izvan organa Opštine u kojoj se 
djelotvorno prenose informacije koje 
služe ostvarivanju ciljeva rada organa 
Opštine i odjeljenja  

Status: - opštinski službenik, načelnik 
odjeljenja 

Uslovi: - VSS,  pravnog ili arhitektonskog ili 
prvi ciklus studija sa najmanje 240 
ECTS bodova,,  

 - najmanje tri godine radnog iskustva u 
traženom stepenu obrazovanja, 

 - položen stručni ispit za rad u 
opštinskoj upravi, 

Broj izvršilaca: - 1 izvršilac 

 

A) ODSIJEK ZA PROSTORNO UREĐENjE 

 

1. ŠEF ODSIJEKA ZA PROSTORNO UREĐENjE  

Kategorija: - druga kategorija 

Zvanje: - ne razvrstava se 

Opis poslova: - organizuje i rukovodi radom odsijeka, 

 - prati propise iz nadležnosti odsijeka i 
sa istim upoznaje izvršioce, 

 - priprema planove programe rada i 
izvještaje o radu Odsijeka, 

 - vrši poslove preduzimanja 
najsloženijih radnji u rješavanju u 
upravnim stvarima u 1. stepenu, 

 - preduzima složenije radnje u 
rješavanju u upravnim stvarima u 1 
stepenu (pripremanje rješenja na 
osnovu raznovrsnih dokaznih 
sredstava - isprave, svjedoci, vještaci, 
uviđaji i drugo), 

 - vodi postupak do izdavanja 
lokacijskih uslova, 

  

-
  

 

vodi upravni postupak izdavanja  
odobrenja za gradnju i odobrenja za 
upotrebu objekata, 

 - vrši najsloženije i složene radnje 
upravnog nadzora iz nadležnosti 
organa, 

 - pruža stručnu pomoć kod upravnog 
rješavanja poslova iz djelokruga rada 
Odjeljenja, 

 - obavlja poslove izrade nacrta odluke 
iz djelokruga rada, 

 - obavlja i druge poslove po nalogu  
načelnika Odjeljenja 

Složenost: - složeni poslovi u kojima se značajno 
utiče na ostvarivanje ciljeva rada uže 
unutrašnje organizacione jedinice, 

Samostalnost u 
radu: 

 Visok stepen samostalnosti koji je u 
radu ograničen povremenim 
nadzorom i pomoći neposrednog 
rukovodioca u rješavanju složenih 
stručnih pitanja, 

Odgovornost: - odgovornost za poslove i odluke 
kojima se bitno utiče na ostvarivanje 
ciljeva rada odsijeka, što može da 
uključi odgovornost za rukovođenje, 

 - odgovara za organizaciju i rad 
odsjeka, 

 - odgovara za izvršenje planova i 
programa rada Odjeljenja i odluka i 
zaključaka Skupštine opštine, 

 - odgovara za zakonitost opštih i 
pojedinačnih akata koje priprema po 
nalogu Načelnika opštine, 

 - za svoj rad odgovaran je  načelniku 
Odjeljenja 

Poslovna 
komunikacija: 

 kontakti unutar i izvan organa u 
kojima je ponekad potrebno da se 
djelotvorno prenesu informacije koje 
služe ostvarivanju ciljeva rada 
odsijeka, 

Status: - opštinski službenik, šef odsijeka   

Uslovi: - VSS, pravnog smjera ili prvi ciklus 
studija sa najmanje 240 ECTS 
bodova, , 

 - najmanje tri godine radnog iskustva u 
traženom stepenu obrazovanja, 

 - položen stručni ispit za rad u 
opštinskoj upravi, 

Broj izvršilaca: - 1 izvršilac 

 

 

 

2. SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA 
               PROSTORNO PLANIRANjE    

 

Kategorija: - peta kategorija 

Zvanje: - prvog  zvanja 

Opis poslova: - koordinira poslove izrade akata 
prostornih, urbanističkih i 
regulacionih planova, 

  

- 

 

pregled i ovjeru projektno-tehničke 
dokumentacije,, 

 - radi na izradi izvoda iz prostorno-
planske dokumentacije  

 - inicira izradu nacrta odluka i drugih 
akata iz nadležnosti odjeljenja , 

 - inicira pripremu i izradu 
srednjoročnih programa izgradnje i 
prostornog uređenja i etapnih 
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planova, 

 - ostvaruje potrebnu saradnju sa 
urbanističko-građevinskom 
inspekcijom, 

 - sarađuje sa stručnim saradnicima u 
okviru rada Odjeljenja, 

 - priprema uvjerenja o cjelovitosti, 

 - priprema programe građevinskog 
zemljišta i zajedničke komunalne 
potrošnje 

 - daje strankama potrebne informacije 
i uputstva o načinu ostvarivanja 
njihovih prava, 

 - obavlja i druge poslove po nalogu 
načelnika Odjeljenja 

Složenost: - složeni poslovi u kojima se 
primjenjuju propisi, utvrđeni metodi 
rada, postupci i stručne tehnike u 
okviru djelokruga rada, 

Samostalnost u 
radu: 

- samostalnost u radu ograničena je 
povremenim nadzorom i pomoći 
neposrednog rukovodioca u 
rješavanju složenih stručnih pitanja 

Odgovornost: - odgovara za pravilnu primjenu 
metoda rada, postupaka ili stručnih 
tehnika 

 - odgovara za pravilnu primjenu 
zakona i propisa donesenih na 
osnovama Zakona iz oblasti 
prostornog planiranja, 

 - odgovara za blagovremene izmjene i 
dopune opštinskih propisa iz 
djelokruga rada odjeljenja, 

 - odgovora za rješavanje zahtjeva 
stranaka u zakonom predviđenim 
rokovima, 

 - odgovora za date informacije 
građanima, pravnim licima i 
strankama, 

 - za  svoj rad odgovoran je šefu 
odsijeka 

Poslovna 
komunikacija: 

- kontakti unutar i izvan organa u 
kojima je ponekad potrebno da se 
djelotvorno prenesu informacije koje 
služe ostvarivanju ciljeva rada, 

Status: - opštinski službenik, samostalni 
stručni saradnik   

Uslovi: - VSS, građevinskog smjera ili prvi 
ciklus studija sa najmanje 240 ECTS 
bodova, 

 - najmanje tri godine radnog  

 

iskustva u traženom stepenu 
obrazovanja, 

 - položen stručni ispit za rad u 
opštinskoj upravi, 

 - poznavanje operativnog rada na 
računaru 

Broj izvršilaca: - 1 izvršilac 

 

3. STRUČNI SARADNIK ZA GRAĐEVINSKO 
               ZEMLjIŠTE 

 

Kategorija: - sedma kategorija 

Zvanje: - prvog  zvanja  

Opis poslova: - prikuplja podatke za izradu 
prostorno-planske dokumentacije, 

 - vrši edentifikaciju parcela na 
katastarskim planovima,  

 - vrši iskolčenje građevinskih objekata 
po izdatom odobrenju,  

 - prikuplja podatke na terenu o 
izgrađenosti objekata i komunalne 
infrastrukture, 

 - daje prijedlog za uređenje i 
korištenje građevinskog zemljišta,  

 - obavlja geodetske radove u 
postupku provođenja Programa 
uređenja građevinskog zemljišta,  

 - vodi evidenciju građevinskog 
zemljišta,  

 - priprema prijedloge za uknjižbu po 
službenoj dužnosti 

 - obavlja i druge poslove po nalogu  
načelnika Odjeljenja 

Složenost: - rutinski poslovi sa velikim brojem 
međusobno povezanih zadataka u 
kojima se primjenjuju jednostavno i 
precizno utvrđene metode rada i 
postupci,  

Samostalnost u 
radu: 

- samostalnost u radu ograničena je 
nadzorom i pomoći neposrednog 
rukovodioca u rješavanju stručnih 
pitanja,  

Odgovornost: - odgovara za pravilnu primjenu 
metoda rada, postupaka ili stručnih 
tehnika, 

 - odgovara za izvršene uviđaje, 
iskolčenje građevina i izdate 
zapisnike o istim, 

 - odgovara da izdati zapisnici budu 
urađeni u zakonskim i datim 
rokovima, 

 - za svoj rad odgovaran je šefu 
osijeka 

Poslovna 
komunikacija: 

- kontakti unutar unutrašnje 
organizacione jedinice u kojoj je 
sistematizovano radno mjesto, 

Status: - opštinski službenik, stručni saradnik 

Uslovi: - SSS u četvorogodišnjem trajanju, 
geodetskog smjera, 

 - najmanje dvije godine radnog  

 

iskustva u traženom stepenu 
obrazovanja, 

 - položen stručni ispit za rad u 
opštinskoj upravi, 

 - poznavanje operativnog rada na 
računaru 

Broj izvršilaca: - 1 izvršilac 

                                                                                                          

4. STRUČNI SARADNIK ZA GRAĐENjE 
 

Kategorija: - sedma kategorija 

Zvanje: - prvog  zvanja  



22.10.2018. SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLjEVIK – Broj 12 5 

Opis poslova: - radi poslove terenskih uviđaja na 
snimanju postojećeg stanja, po 
zahtjevima stranaka,   na postojećoj 
lokaciji na kojoj je tražena gradnja, 

 - radi zapisnike o izvršenom uviđaju 
na terenu u skladu sa zakonom, 

 - radi skice lokacija objekata, 

 - radi na izradi izvoda iz prostorno-
planske dokumentacije, 

 - vrši obračun obaveza plaćanja za 
podnosioce zahtjeva za odobrenja 
za gradnju i o tome sačinjava 
dokument, 

 - vodi evidenciju o svom radu,,  

 - obavlja i druge poslove po nalogu  
načelnika Odjeljenja 

Složenost: - rutinski poslovi sa velikim brojem 
međusobno povezanih zadataka u 
kojima se primjenjuju jednostavno i 
precizno utvrđene metode rada i 
postupci,  

Samostalnost u 
radu: 

- samostalnost u radu ograničena je 
nadzorom i pomoći neposrednog 
rukovodioca u rješavanju stručnih 
pitanja,  

Odgovornost: - odgovara za pravilnu primjenu 
metoda rada, postupaka ili stručnih 
tehnika, 

 - odgovara za izvršene uviđaje i 
izdate zapisnike o istim, 

 - odgovara da izdati zapisnici budu 
urađeni u zakonskim i datim 
rokovima, 

 - za svoj rad odgovaran je  šefu 
odsijeka 

Poslovna 
komunikacija: 

- kontakti unutar unutrašnje 
organizacione jedinice u kojoj je 
sistematizovano radno mjesto, 

Status: - opštinski službenik, stručni saradnik 

Uslovi: - SSS u četvorogodišnjem trajanju, 
arhitektonskog    smjera, 

 - najmanje dvije godine  radnog 
iskustva u traženom stepenu 
obrazovanja, 

 - položen stručni ispit za rad u 
opštinskoj upravi, 

Broj izvršilaca: - 1 izvršilac 

 

5. OPŠTINSKI URBANISTIČKO – GRAĐEVINSKI 
      INSPEKTOR 

 

Kategorija: - četvrta kategorija 

Zvanje: - ne razvrstava se 

Opis poslova: - vrši inspekcijski nadzor u pogledu 
pridržavanja propisa koji se odnose 
na: planiranje i uređenje prostora, 
građenje i građevinarstvo, 
građevinske materijale i u drugim 
područjima kada je to određeno 
posebnim propisom,  

 - izvršava poslove utvrđene po Zakonu 
o inspekcijama                         u 
Republici Srpskoj, 

 - obavlja i druge poslove nadzora u 
oblasti prostornog uređenja kada je to 
određeno posebnim zakonom, 

obavlja druge poslove po nalogu 
načelnika odjeljenja 

Složenost 
poslova: 

- složeni poslovi u kojima se 
primjenjuju utvrđene metode rada, 
postupci ili stručne tehnike. 

Samostalnost u 
radu: 

- samostalnost u radu ograničena je 
povremenim nadzorom i pomoći 
neposrednog rukovodioca u 
rješavanju složenih stručnih pitanja,  

Odgovornost: - odgovara za pravilnu primjenu 
metoda rada, postupaka ili stručnih 
tehnika,  

 - da u vršenju nadzora preduzme, 
predloži ili odredi                           
mjeru za koju je ovlašten, 

 - da predloži ili pokrene postupak pred 
nadležnim  organom zbog utvrđene 
nezakonistosti, odnosno  
neispravnosti, 

 - da ne prekorači svoja zakonska 
ovlaštenja, 

 - da postupa u skladu sa Kodeksom 
državnih službenika i Kodeksom 
inspektora, 

 - da svojom greškom ne prouzrokuje 
materijalnu ili   nematerijalnu štetu 
subjektu, 

za svoj rad odgovoran je šefu 
odsijeka 

Poslovna 
komunikacija: 

- kontakti unutar i izvan organa u 
kojima je potrebno da se djelatvorno 
prenesu informacije koje služe 
ostvarivanju ciljeva rada opštine, 

Status: - opštinski službenik, inspektor 

Uslovi: - VSS ili prvi ciklus sa 240 ECTS 
bodova, diplomirani inženjer 
građevinarstva ili diplomirani inženjer 
arhitekture, 

 - tri godine radnog iskustva u traženom 
stepenu obrazovanja, 

  

-
  

 

položen stručni ispit za rad u 
opštinskoj upravi 

Broj izvršilaca: - 1 izvršilac 

 

 

B. ODSIJEK ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE 

 

1. ŠEF ODSIJEKA ZA STAMBENO-KOMUNALNE  
        POSLOVE  
 

Kategorija: - druga kategorija 

Zvanje: - ne razvrstava se  

Opis poslova: - organizuje i rukovodi radom 
odsijeka, 

 - prati propise iz nadležnosti odsijeka i 
sa istim upoznaje izvršioce 

 - priprema planove programe rada i 
izvještaje o radu Odsijeka, 
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 - vodi upravni postupak i priprema 
prvostepena rješenja iz komunalne 
oblasti po Zakonu o komunalnim 
djelatnostima, 

 - vodi  postupak do donošenja 
rješenja za korištenje javne površine 
za postavljanje ljetnih bašti, 
reklamnih panoa, deponovanje 
građevinskog i dr. materijala, 

 - prati zakonsku regulativu i predlaže 
njeno poboljšanje, 

 - učestvuje u izradi prijedloga opštih i 
pojedinačnih akata i drugih odluka iz  
stambeno-komunalne oblasti, 

 - izrađuje izvještaje i informacije iz 
djelokruga rada za Skupštinu 
opštine i  Načelnika opštine, 

 - provodi odgovarajući postupak i 
priprema nacrte ugovora o zakupu 
poslovnih prostora i ugovora o 
zakupu građevinskog zemljišta koje 
zaključuje Načelnik opštine, 

 - provodi postupak do donošenja 
rješenja o registraciji zajednice 
etažnih vlasnika stambene zgrade i 
vodi propisanu pomoćnu evidenciju, 

 - obavlja poslove statusnih  promjena 
(spajanje, pripajanje) i prestanak 
zajednioce etažnih vlasnika,  

 - kontroliše naplatu komunalne takse 
za korištenje javne površine, naplatu 
zakupnine za korištenje poslovnih 
prostora i analizira finansijske 
efekte, 

 - priprema potrebna akta za 
pokretanje sudskog postupka za 
naplatu potraživanja, 

 - prima žalbe, kompletira 
dokumentaciju i predmete dostavlja 
drugostepenom  organu, 

  

- 

 

daje strankama potrebne informacije 
i uputstva o načinu ostvarivanja 
njihovih prava, 

 - obavlja i druge poslove po nalogu 
načelnika Odjeljenja 

Složenost: - složeni poslovi u kojima se značajno 
utiče na ostvarivanje ciljeva rada 
uže unutrašnje organizacione 
jedinice, 

Samostalnost u 
radu: 

 visok stepen samostalnosti koji je u 
radu ograničen povremenim 
nadzorom i pomoći neposrednog 
rukovodioca u rješavanju složenih 
stručnih pitanja  

Odgovornost: - odgovornost za poslove i odluke 
kojima se bitno utiče na ostvarivanje 
ciljeva rada odsijeka, što može da 
uključi odgovornost za rukovođenje, 

 - odgovara za organizaciju i rad 
odsjeka, 

 - odgovara za izvršenje planova i 
programa rada Odjeljenja i odluka i 
zaključaka Skupštine opštine, 

 - odgovara za zakonitost opštih i 
pojedinačnih akata koje priprema po 

nalogu Načelnika opštine 

 - za svoj rad odgovaran je  načelniku 
Odjeljenja 

Poslovna 
komunikacija: 

- kontakti unutar i izvan organa u 
kojima je ponekad potrebno da se  
djelotvorno prenesu informacije koje 
služe ostvarivanju ciljevaa rada 
odsijeka, 

Status: - opštinski službenik, šef odsijeka 

Uslovi: - VSS, pravnog smjera ili prvi ciklus 
studija sa najmanje 240 ECTS 
bodova,  

 - najmanje tri godine radnog iskustva 
u traženom stepenu obrazovanja, 

 - položen stručni ispit za rad u 
opštinskoj upravi, 

Broj izvršilaca: - 1 izvršilac 

 

2. SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA  

     IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 

                                     

Kategorija: - peta kategorija 

Zvanje: - prvog  zvanja 

Opis poslova: - priprema nacrte odluka, rješenja, 
ugovora i drugih  pravnih akata 
imovinsko-pravne  prirode koje  
donosi  ili zaključuje Skupština 
opštine ili Načelnik    opštine, 

 - prikuplja dokumentaciju, pokreće 
postupak i učestvuje u postupku 
utvrđivanja i prenosa  vlasništva za 
opštinsku imovinu, 

  

- 

 

priprema potrebna akta za 
pokretanje postupka za utvrđivanje 
opšteg interesa, radi izgradnje 
objekata  od značaja za opštinu. 

 - priprema potrebne akte za 
pokretanje i sprovođenje  postupka 
eksproprijacije  i  učestvuje u 
postupku,, 

 - priprema žalbe na rješenja i 
urgencije, kao i tužbe za pokretanje 
upravnog spora,  

 - izrađuje izvještaje i informacije iz 
djelokruga rada za Skupštinu 
opštine i Načelnika opštine,, 

 - obrađuje zahtjeve za kompletiranje 
građ. parcele i predlaže Skupštini 
opštine donošenje odluke, 

 - prati zakonsku regulativu iz 
imovinske oblasti i predlaže njeno 
poboljšanje, 

 - učestvuje u izradi prijedloga opštih i 
pojedinačnih akata i drugih odluka  
iz imovinske oblasti, 

 - obavlja i druge poslove po nalogu  
načelnika Odjeljenja 

Složenost: - složeni poslovi u kojima se 
primjenjuju propisi, utvrđeni metodi 
rada, postupci i stručne tehnike u 
okviru djelokruga rada, 

Samostalnost u  samostalnost u radu ograničena je 
povremenim nadzorom i pomoći 
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radu: neposrednog rukovodioca u 
rješavanju složenih stručnih pitanja 

Odgovornost: - odgovara za pravilnu primjenu 
metoda rada, postupaka ili stručnih 
tehnika 

 - odgovoran je za zakonitost, 
blagovremenost i kvalitetno 
izvršavanje poslova koji su mu 
povjereni, 

 - za svoj rad odgovoran je  šefu 
odsijeka 

Poslovna 
komunikacija: 

 kontakti unutar i izvan organa u 
kojima je ponekad potrebno da se 
djelotvorno prenesu informacije koje 
služe ostvarivanju ciljeva rada, 

Status: - opštinski službenik, samostalni 
stručni saradnik   

Uslovi: - VSS, pravnog smjera ili prvi ciklus 
studija sa najmanje 240 ECTS 
bodova,  

 - najmanje tri godine radnog iskustva 
u traženom stepenu obrazovanja, 

 - položen  stručni ispit za rad u 
opštinskoj upravi, 

Broj izvršilaca: - 1 izvršilac 

 

 

3. SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA  

 ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 

 

Kategorija: - peta kategorija 

Zvanje: - prvog  zvanja  

Opis poslova: - radi na izradi mjesečnih i godišnjih 
planova iz djelokruga svog rada, 

 - učestvuje u izradi programa zaštite i 
unapređenja životne sredine u 
opštini, a u skladu sa Republičkom 
strategijom zaštite, 

 - radi na izradi informacija i analiza o 
stanju zaštite životne sredine, 

 - obavlja poslove vezane za zaštitu od 
akcidentnih ekoloških situacija, od 
štetnih i opasnih materija, 

 - obavlja poslove praćenja kvaliteta 
vazduha, nivoa buke i vibracije, 

 - inicira izradu katastara zagađivača 
vazduha na području opštine i 
dostavlja podatke nadležnom 
ministarstvu, 

 - inicira i učestvuje u izradi akcionog 
plana zaštite kvaliteta vazduha za 
područja u kojima su prekoračene 
granične vrijednosti, 

 - ostvaruje saradnju sa ekološkim 
inspektorom, 

 - učestvuje u  izradi prijedloga opštih i 
pojedinačnih akata i drugih odluka  
iz ove oblasti, 

 - vodi kompletan postupak izdavanja 
ekoloških dozvola, 

 - učestvuje u postupcima izdavanja 
dozvola za djelatnosti koje imaju 
direktan uticaj na životnu sredinu, 

 - dostavlja godišnje izvještaje o 

izdatim ekološkim dozvolama 
nadležnom ministarstvu, 

 - obavlja i druge poslove po nalogu  
načelnika Odjeljenja 

Složenost: - složeni poslovi u kojima se 
primjenjuju propisi, utvrđeni metodi 
rada, postupci i stručne tehnike u 
okviru djelokruga rada, 

Samostalnost u 
radu: 

 samostalnost u radu ograničena je 
povremenim nadzorom i pomoći 
neposrednog rukovodioca u 
rješavanju složenih stručnih pitanja 

Odgovornost: - odgovara za pravilnu primjenu 
metoda rada, postupaka ili stručnih 
tehnika 

 - odgovoran je za zakonito, 
blagovremeno i ekonomično 
izvršavanje povjerenih  poslova, 

 - odgovoran je za tačnost podataka  

 

i informacija, za stručnu 
zasnovanost i realnost datih 
procjena i prijedloga, 

 - za svoj rad odgovoran je šefu 
odsijeka 

Poslovna 
komunikacija: 

 kontakti unutar i izvan organa u 
kojima je ponekad potrebno da se 
djelotvorno prenesu informacije koje 
služe ostvarivanju ciljeva rada, 

Status: - opštinski službenik, samostalni 
stručni saradnik   

Uslovi: - VSS, tehnološkog smjera ili prvi 
ciklus studija sa najmanje 240 ECTS 
bodova,  

 - najmanje tri godine radnog iskustva 
u traženom stepenu obrazovanja, 

 - položen stručni ispit za rad u 
opštinskoj upravi, 

 - poznavanje rada na računaru, 

Broj izvršilaca: - 1 izvršilac 

 

4.  STRUČNI SARADNIK ZA ELEKTRONSKU  

     EVIDENCIJU NEKRETNINA 

 

Kategorija: - sedma kategorija 

Zvanje: - prvog zvanja 

Opis poslova: - vodi evidenciju imovine opštine 
Ugljevik (zemljište, stambene 
zgrade, stanovi, poslovni prostori, 
garaže, objekti komunalne 
infrastrukture), 

 - vrši unos i automatsku obradu 
evidencijama o nekretninama 
opštine, 

 - vrši promjene u evidencijama istih, 

 - stara se o blagovremenoj obradi 
svih promjena, 

 - pribavlja dokaze o vlasništvu na 
nekretninama na kojima postoji 
pravo svojine u korist opštine ili o 
drugim nekretninama kada se 
opština pojavljuje kao investitor, 

 - prikuplja podatke na terenu o 
izgrađenosti objekata komunalne 
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infrastrukture (PTT, elektro, voda, 
kanalizacija i dr.), 

 - priprema rješenja o utvrđivanju 
komunalne naknade,  

 

 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

radi na poslovima kontrole i 
realizaciji mjesečnih i godišnjih 
održavanja javne rasvjete, 

radi na poslovima kontrole i 
realizaciji mjesečnih i godišnjih 
održavanja javne rasvjete, 

radi na poslovima kontrole mjesečne 
potrošnje el. energije javne rasvjete, 

 

prati rad preduzeća koje obavlja 
poslove održavanja javne rasvjete,  

prati stanje funkcionisanja javne 
rasvjete i vrši uvid u stanje javne 
rasvjete, 

vodi katastar izgrađene instalacije 
javne rasvjete,  

radi na izradi mjesečnih i godišnjih 
planova djelokruga održavanja javne 
rasvjete 

Složenost: - rutinski poslovi sa velikim brojem 
međusobno povezanih zadataka u 
kojima se primjenjuju jednostavno i 
precizno utvrđene metode rada i 
postupci, 

Samostalnost u 
radu: 

- samostalnost u radu ograničena je 
nadzorom i pomoći neposrednog 
rukovodioca u rješavanju stručnih 
pitanja 

Odgovornost: - odgovara za pravilnu primjenu 
metoda rada, postupaka ili stručnih 
tehnika 

 - odgovoran je za zakonitost, 
blagovremenost i kvalitetno 
izvršavanje poslova koji su mu 
povjereni. 

 - za svoj rad odgovoran je šefu 
odsijeka. 

Poslovna 
komunikacija: 

- kontakti unutar unutrašnje 
organizacione jedinice u kojoj je 
sistematizovano radno mjesto, 

Status: - opštinski službenik, stručni saradnik 

Uslovi: - SSS  u četvorogodišnjem trajanju 
društvenog smjera,  

 - najmanje dvije godine radnog 
iskustva u traženom obrazovanju, 

 - položen stručni ispit za rad u 
opštinskoj upravi, 

 - poznavanje rada na računaru 

Broj izvršilaca: - 1 izvršilac sa ½ radnog vremena 

 

5.  KOMUNALNI POLICAJAC 

 

Kategorija: - četvrta kategorija 

Zvanje: - ne razvrstava se 

Opis poslova:  vrši nadzor i preduzima mjere u 
vršenju nadzora nad: 

 - održavanjem, uređenjem, upotrebom 
i zaštitom komunalnih objekata i 

uređaja, 

 - održavanjem i zaštitom javnih 
površina i drvoreda, 

 - održavanjem kulturnih, istorijskih i 
nacionalnih spomenika i spomen-
obilježja, 

 - postavljanjem naziva firmi, natpisa i 
reklama, 

 - održavanjem grobalja, 

  

- 

 

održavanjem javne vodovodne 
mreže  i fontana, 

 - održavanjem javne kanalizacione 
mreže, te septičkih i osočnih jama, 

 - održavanjem i zaštitom korita obala 
rijeka i drugih vodovodnih površina 
na području opštine, 

 - održavanjem vanjskih ograda i 
rukohvata (mostovi, javna stepeništa 
i dr.), 

 - održavanjem čistoće na javnim 
površinama, odvozom kućnih 
otpadaka i drugog komunalnog 
otpada, kao i građevinskog šuta, 

 - postavljanjem i održavanjem posuda 
(kontejnera) i uličnih korpi za 
otpatke, 

 - zauzimanjem javnih površina za 
prodaju roba i prodaju robe van 
prostora ili mjesta određenog za 
prodaju te vrste robe, 

 - načinom isticanja državnih i 
entitetskih zastava, 

 - održavanjem javne toplovodne 
mreže, 

 - održavanjem pijace i pijačnih 
prostora, 

 - održavanjem javnih saobraćajnih 
površina (pločnika, trgova), 

 - vršenjem pogrebne djelatnosti, 

 - vršenjem održavanja i opremanja 
javnih površina, 

 - vršenjem održavanja sportskih 
objekata,  

 - vršenjem uklanjanja starih i drugih 
predmeta sa javnih površina, ako su 
isti ostavljeni protivno propisima 
opštine, 

 - održavanjem zgrada, 

 - održavanjem fasada i krovova, 

 - obilježavanjem mjesta gdje se vrše 
radovi na komunalnim uređajima 
(šahtovi, kanali, bunari i sl.), 

 - pridržavanjem kućnog reda u 
zgradama, 

 - drugim poslovima iz oblasti 
komunalne djelatnosti koji su 
utvrđeni po važećim propisima, 

 - vrši i druge poslove iz djelokruga 
rada po nalogu načelnika odjeljenja 

Složenost 
poslova: 

- složeni poslovi u kojima se 
primjenjuju utvrđene metode rada, 
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postupci ili stručne tehnike. 

Samostalnost u 
radu: 

- samostalnost u radu ograničena je 
povremenim nadzorom i pomoći 
neposrednog rukovodioca u 
rješavanju složenih stručnih pitanja,  

   

 

Odgovornost: 

 

- 

 

odgovara za pravilnu primjenu 
metoda rada, postupaka ili stručnih 
tehnika,  

 - odgovoran je za zakonito, 
blagovremeno i efikasno izvršavanje 
povjerenih poslova, za racionalno i 
ekonomično korištenje povjerenih 
sredstava rada, 

 - za svoj rad odgovoran je šefu 
odsijeka 

Poslovna 
komunikacija: 

- kontakti unutar i izvan organa u 
kojima je potrebno da se djelatvorno 
prenesu informacije koje služe 
ostvarivanju ciljeva rada opštine, 

Status: - opštinski službenik, komunalani 
policajac 

Uslovi: - VSS ili prvi ciklus studija sa 240 
ECTS bodova    

 - položen stručni ispit za rad u 
opštinskoj upravi, 

 - tri godine radnog iskustva u 
traženom stepenu obrazovanja, 

Broj izvršilaca: - 3 izvršioca 

 

 

 
Član 2. 

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a isti će 
biti objavljen u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE  

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl. ek. 

Broj: 02-12-34/18                                                                                           

Datum, 01.10.2018. godine 

 

Na osnovu člana 59.  i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike  Srpske“,  broj:  
97/16), kao  i  članova 68. i 89. Statuta  opštine  Ugljevik 
(„Službeni  bilten  opštine  Ugljevik“,  broj:  7/17), Načelnik 
opštine Ugljevik donosi 

P R A V I L N I K 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O 

JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI LICIMA U STANjU 
VANREDNE SOCIJALNE POTREBE  

 

Član 1. 

 

 U Pravilniku o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe („Službeni bilten opštineUgljevik“, 
br. 7/18) u članu 2. stavu 2. tačka 3. mijenja se i glasi: 

„50% od procijenjene štete u slučaju uginuća stoke, najviše 
do 3.000,00 KM.“ 

 

 

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. 

Broj: 02-12-35/18                                                                                           

Datum, 17.10.2018. godine 

     

Na osnovu  tačke III.Odluke o korišćenju  reprezentacije i 
usluga kafe kuhinje, broj 02-40-1111/18 od 20.07.2018. 
godine, Načelnik opštine Ugljevik, u t v r đ u j e 

 

NORMATIVE UTROŠKA KOMPONENTI ZA PRIPREMU 

NAPITAKA I CJENOVNIK USLUGA  

ČAJNE KUHINjE 

 

I 

 

Normativi utroška su sledeći : 

-za pripremu jedne standardne crne kafe 7,14 grama 
mljevene kafe, odnosno 140 kafa od kilograma mljevene 
kafe: 

-doza za točeni sok i točenu kiselu vodu iznosi 0,2 litra: 

-standardni čaj se priprema sa jednom kesecom na 0,2 litra 
vode.  

U skladu sa cijenama namirnica. Drugim troškovima i 
normativima, cijene napitaka čajne kuhinje  Opštinske uprave 
su:  

 

1.Kafa standardna ...........................0,30 KM 

2.Kisela voda 0,2 litra ...................0,20 KM 

3.čaj standardni 0,2 litra ..............0,20 KM 

4.sok 0,2 litra ................................  0,40 KM 

II 

 

Cijene iz tačke 1. Plaćaju korisnici iz tačke III. Odluke o 
korišćenju reprezentacije i usluga kafe kuhinje . Korisnici iz 
tačke  I. i  II. Odluke radi razduženja čajne kuhinje svojim 
potpisom na odgovarajućem bločiću ili listi potvrđuju   vrste i 
količine lorišćenih napitaka. 

III 

Alkoholne napitke viski i viljam ovku  za potrebe 
reprezentacije mogu koristiti 

samo korisnici iz tačke I Odluke. Za potrebe zaduženja i 
razduženje kafe kuhinje utvrđuje se cijena od 2,50 KM za 
0,05l. 

IV 

Nabavka artikala se vrši narudžbeniama jednom mjesečno ili 
po potrebi od ugovorenog dobavljača . Čajna kuhinja 
preuzima nabavljene namirnice potpisivanjem otpremnice-
zaduženja, a razdužuje se predajom novca  u blagajnu za 
prodate napitke i potpisanih listi za razduženje.  

V 

Ovaj cjenovnik stupa na snagu danom donošenja, a isti će se 
objaviti u ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik,,. 
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REPUBLIKA SRPSKA                           NAČELNIK ODJELjENjA 

OPŠTINA  UGLjEVIK                          ZA OPŠTU UPRAVU 

NAČELNIK OPŠTINE                Darko Milanović, prof.        

Broj; 02-40-1805/18 

Datum 09.10.2018. god.                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“, 
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 oktobar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta  sa pozicije   : 

-Budžetska 
rezerva...........................................................25.824,00KM 

-Na poziciju : 

-415200-Grantovi u 
zemlji..............................................................25.824,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                   

Broj: 02/5-40- 1814/18                                                                                               

Datum: 10.10.2018.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  Agencija za razvoj 
MSP    Ugljevik,  za mjesec avgust, da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta  sa 
pozicije   : 

411200-Bruto naknade troškova 
zaposlenih.............................................500,00KM 

-Na poziciju : 

-411300-Rashodi naknade plate za vrijeme 
bolovanja.................................................500,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                                                                                                                    

Broj: 02/5-40- 1470/18                                                                                               

Datum: 17.09.2018.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 kulturu 
„Filip Višnjić“    Ugljevik,  za mjesec avgust, da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta  sa 
pozicije   : 

 

411200-Bruto naknade troškova 
zaposlenih..............................................275,00KM 

-Na poziciju : 

-411300-Rashodi naknade plate za vrijeme 
bolovanja................................................275,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                                                                                                                  

Broj: 02/5-40- 1472/18                                                                                               

Datum: 17.09.2018.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 Dječiji vrtić „Duško 
Radović“    Ugljevik,  za mjesec avgust, da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta  sa 
pozicije   : 

 

-411100-Rashodi za bruto plate 
zaposlenih....................................................2.081,00KM 

-412300-Rashodi za režijski 
materijal..........................................................616,00KM 

 

-Na poziciju : 

 

-411300-Rashodi naknade plate za vrijeme 
bolovanja...........................................2.081,00KM 

-412900-Ostali rashodi......................436,00KM 

-511300-Izdaci za nabavku postojenja i 
opreme...................................................180,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                                                                                                                   

Broj: 02/5-40- 1499/18                                                                                               

Datum: 19.09.2018.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 septembar, da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta  sa 
pozicije Socijalne zaštite : 

 

-416300-Doznake pružiocima usluga............10.725,00KM 

 

-Na poziciju Socijalne zaštite : 

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima....10.725,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                                                                                                                    

Broj: 02/5-40- 1779/18                                                                                               

Datum: 04.10.2018.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 avgust, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta 

 

Sa pozicije  Centra za socijalni rad : 

-412900-Ostali nepomenuti rashodi...............149,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge...................165,00KM 

-416300-Doznake pružiocima usluga 
soc.zaštite.....................................................10.991,00KM 

 

Sa pozicije Socijalne zaštite: 

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz 
budžeta..............................................................12.759,00KM 

 

Na poziciju JU Centra za socijalni rad: 

-412200-Rashodi po osnovu utroška..................149,00KM 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.............165,00KM 

 

Na poziciju Socijalne zaštite: 

-416300-Doznake pružiocima usluga.............23.562,00KM 

-413900-Rashodi po osnovu zateznih kamata....145,00KM 

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima..............43,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                                                                                                                      

Broj: 02/5-40-1731 /18                                                                                            

Datum:03.10.2018.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 Dječiji vrtić „Duško 
Radović“    Ugljevik,  za mjesec septembar, da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta  sa 
pozicije   : 

 

-412400-Rashodi za materijal za 
poseb.namjene.................................................2.000,00KM 

-412200-Rashodi za ener.,ko.mun.i 
komunik.usluga.................................................2.500,00KM 

 

-Na poziciju : 

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

-412900-Rashodi za ostale usluge.................3.500,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                                                                                                                     

Broj: 02/5-40- 1732/18                                                                                               
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Datum: 03.10.2018.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 jun, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta  sa pozicije   : 

 

-411200-Rashodi za bruto naknade......................710,00KM 

-Na poziciju : 

-411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih.....710,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                                                                                                                         

Broj: 02/5-40- 1555/18                                                                                               

Datum: 21.09.2018.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 avgust, da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta  sa 
pozicije Socijalne zaštite  : 

 

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz 
budžeta..................................................................1.500,00K
M 

 

-Na poziciju : 

-416300-Pomoć pružiocima soc.zaštite.......1.500,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                                                                                                                         

Broj: 02/5-40- 1690/18                                                                                               

Datum: 27.09.2018.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 avgust, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta  sa pozicije   : 

-412200-Rashodi po osnovu utr.elek.energ.........450,00KM 

 

-Na poziciju : 

-412900-Ostali rashodi.......................................450,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                                                                                                                     

Broj: 02/5-40- 1652/18                                                                                               

Datum: 27.09.2018.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 avgust, da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta  sa 
pozicije   : 

 

-412900-Ostali rashodi....................................313,00KM 

-416300-Doznake pružiocima usluga..............10.991,00KM 

 

-Na poziciju : 

-412200-Rashodi za komun.i 
komunikac.usluge..................................................148,00KM 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.............165,00KM 

 

Na poziciju Socijalne zaštite: 

-416300-Doznake pružicima usluga..............10.991,00KM 

 

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 
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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, dip. ek.                                                                                                                                                                                                     

Broj: 02/5-40- 1410/18                                                                                               

Datum: 11.09.2018.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 mart, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta  sa pozicije   : 

-412200-Rashodi za komun.i 
komunikac.usluge..................................................386,00KM 

-Na poziciju : 

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima..........241,00KM 

-413900-Rashodi po osnovu zateznih kamata.. 145,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                                                                                                                  

Broj: 02/5-40- 1496/18                                                                                               

Datum: 17.09.2018.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 avgust, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta  sa pozicije   : 

 

-411200-Rashodi za bruto naknade................2.470,00KM 

-Na poziciju : 

-412900-Ostali rashodi.................................2.470,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                                                                                                                       

Broj: 02/5-40- 1437/18                                                                                               

Datum: 13.09.2018.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 septembar, da  može 
izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta  sa 
pozicije   : 

 

-516100-Izdaci za nabavku sitnog inventara..... 729,00KM 

 

-Na poziciju : 

-511300-Izdaci za nabavku postojenja i opreme..729,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                                                                                                                       

Broj: 02/5-40- 1429/18                                                                                               

Datum: 12.09.2018.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 avgust, da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta  sa 
pozicije   : 

-412200-Rashodi po osnovu utroška.................1.500,00KM 

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

-Na poziciju : 

-412400-Rashodi za materijal za 
pos.namjene.........................................................1.500,00KM 

-412600-Rashodi po osnovu putovanja............. ..100,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                                                                                                                    

Broj: 02/5-40- 1402/18                                                                                               

Datum: 11.09.2018.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 avgust, da  može 
izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta  
sa pozicije   : 

-411200-Rashodi za bruto naknade......................340,00KM 

-Na poziciju : 

-411400-Rashodi za otpremnike i jed.pomoći...340,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                                                                                                                   

Broj: 02/5-40- 1336/18                                                                                               

Datum: 04.09.2018.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 jul, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta  sa pozicije   : 

 

-411200-Rashodi za bruto naknade.............650,00KM 

-412900-Ostali rashodi...................................5,00KM 

 

-Na poziciju : 

-411400-Rashodi za otpremnine i 
jed.pomoći............................................................650,00KM 

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima.......5,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                                                                                                                     

Broj: 02/5-40- 1307/18                                                                                               

Datum: 28.8.2018.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 avgust, da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta  sa 
pozicije   : 

 

-411200-Rashodi za bruto naknade...............3.950,00KM 

 

-Na poziciju : 

-411100-Rashodi za bruto plate 
zaposlenih.....................................................3.950,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                                                                                                                  

Broj: 02/5-40- 1502/18                                                                                               

Datum: 18.09.2018.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 jul, da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta  sa 
pozicije   : 

 

-411200-Rashodi za bruto naknade................1.243,00KM 

-631900-Ostali izdaci u zemlji....................3.307,00KM 

 

-Na poziciju : 
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-638100-Ostali izdaci iz tran.sa 
drug.jedin.vlasti.............................................4.550,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                                                                                                                 

Broj: 02/5-40- 1453/18                                                                                               

Datum: 17.09.2018.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 na 
fond 03 : 

 

-511100-Izdaci za izgr.i 
pribav.stam.objekata.....................................103.774,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                   

Broj: 02/5-40-1542  /18                                       

Datum,19.09.2018.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 julu,unaprijed  
unijeti sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sledećim 
pozicijama  : 

 

-631900-Ostali izdaci u zemlji....................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, dip. ek.                                                                                                   

Broj: 02/5-40-1453  /18                                       

Datum,17.09.2018.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 avgustu,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sledećim 
pozicijama  : 

 

-415200-Grantovi u zemlji...............................20.000,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1311  /18                                       

Datum,28.08.2018.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 avgustu,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sledećim 
pozicijama  : 

 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje..............300,00KM 

 

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 
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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, dip. ek.                                                                                                   

Broj: 02/5-40-1324  /18                                       

Datum,31.08.2018.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 avgustu,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sledećim 
pozicijama  : 

-412200-Rashodi po osnovu utroška...............4.370,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge....................490,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                   

Broj: 02/5-40-1372  /18                                       

Datum,07.09.2018.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 septembru,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sledećim 
pozicijama  : 

 

-415200-Grantovi u zemlji.........................20.000,00KM 

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz 
budžeta...........................................................20.000,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                   

Broj: 02/5-40-1494  /18                                       

Datum,17.09.2018.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 avgustu,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sledećim 
pozicijama  : 

 

-411200-Rashodi za bruto naknade.....................880,00KM 

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, dip. ek.                                                                                                   

Broj: 02/5-40-1443  /18                                       

Datum,13.09.2018.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 avgustu,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sledećim 
pozicijama  : 

-411200-Rashodi za bruto naknade...................3.430,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                   

Broj: 02/5-40-1437  /18                                       

Datum,13.09.2018.god.           
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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 septembru,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sledećim 
pozicijama  : 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje............3.360,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                   

Broj: 02/5-40-1528  /18                                      

Datum,21.09.2018.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 avgustu,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sledećim 
pozicijama  : 

-411200-Rashodi za bruto naknade....................880,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                   

Broj: 02/5-40-1443  /18                                       

Datum,13.09.2018.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 
septembru,unaprijed  unijeti sredstva  u okviru operativnog 
budžeta   na sledećim pozicijama  : 

-411200-Rashodi za bruto naknade....................1.500,00KM 

-412600-Rashodi za službena putovanja.............150,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                   

Broj: 02/5-40-1590  /18                                       

Datum,21.09.2018.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 avgustu,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sledećim 
pozicijama  : 

-412200-Rashodi po osnovu utr.elek.energ.......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, dip. ek.                                                                                                   

Broj: 02/5-40-1652  /18                                       

Datum,27.09.2018.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 septembru,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sledećim 
pozicijama  : 
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-415200-Grantovi u zemlji..............................25.000,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                   

Broj: 02/5-40-1693  /18                                       

Datum,27.09.2018.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 septembru,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sledećim 
pozicijama  : 

 

-415200-Grantovi u zemlji..........................25.000,00KM 

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz 
budžeta............................................................50.000,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                   

Broj: 02/5-40-1652  /18                                       

Datum,26.09.2018.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 septembru,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sledećim 
pozicijama,na fond 03 : 

 

-412900-Ostali rashodi...............................1.903,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                   

Broj: 02/5-40-1590  /18                                       

Datum,25.09.2018.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 
septembru,unaprijed  unijeti sredstva  u okviru operativnog 
budžeta   na sledećim pozicijama  : 

-412400-Rashodi za materijal za 
pos.namjene.......................................4.000,00KM 

-412200-Rashodi za eneg.komun.i 
komunik.usluga..................................3.000,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                   

Broj: 02/5-40-1732  /18                                       

Datum, 03.10.2018.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 avgustu,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sledećim 
pozicijama Socijalne zaštite : 

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz 
budžeta.................................................................19.270,00K
M 

 

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 
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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, dip. ek.                                                                                                   

Broj: 02/5-40-1731  /18                                       

Datum,03.10.2018.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 septembru,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sledećim 
pozicijama, na fond 03  : 

-412300-Rashodi za režijski materijal..............122,00KM 

-412900-Ostali rashodi........................................598,00KM 

-411200-Rashodi za bruto naknade.........................75,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                   

Broj: 02/5-40-1771  /18                                       

Datum, 04.10.2018.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 septembru,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sledećim 
pozicijama Socijalne zaštite : 

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz 
budžeta..................................................................1.500,00K
M 

 

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, dip. ek.                                                                                                   

Broj: 02/5-40-1779  /18                                       

Datum,04.10.2018.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 septembru,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sledećim 
pozicijama na fond 03 : 

 

-511100-Izdaci za izg.i 
prib.stam.objekata...........................................40.000,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                   

Broj: 02/5-40-1625  /18                                       

Datum,25.09.2018.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 
avgustu,unaprijed  unijeti sredstva  u okviru operativnog 
budžeta   na sledećim pozicijama  : 

 

-412300-Rashodi za režijski materijal.............516,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                   

Broj: 02/5-40-1499  /18                                       
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Datum,19.09.2018.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 septembru,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sledećim 
pozicijama  : 

 

-412300-Rashodi za režijski materijal...............450,00KM 

 

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, dip. ek.                                                                                                   

Broj: 02/5-40-1813  /18                                       

Datum,10.10.2018.god.     

                                 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj:02-404-86/18 

Datum,10.09.2018.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, d o n o s i 

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

 

Član 1. 

Ovom odlukom odobrava se pokretanje ponovljenog 
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 10.000,00 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 

 

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

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj: 02-404-89/18 

Datum, 12.09.2018. godine 

 

 Na osnovu  člana 59. i 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj:   97/16), člana 68. 
i 89. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten Opštine 
Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18.stav 1,člana 90. Zakona o 
javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 ), i 
člana  2.stav 3.  Pravilnika o postupku direktnog sporazuma 
(“Službeni bilten Opštine Ugljevik”,  broj:2/15), Načelnik 
Opštine Ugljevik, donosi 

 

O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE 
NABAVKE 

 

Član 1. 

 Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 
ogrevnog materijala za potrebe  Teritorijalnu vatrogasnu 
jedinicu Ugljevik.                      

Oznaka predmetne nabavke preuzeta iz JRJN:03413000-8. 

Član 2. 

 Nabavka roba iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem 
poziva za direktan sporazum. 

 

Član 3. 

 Procijenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1.ove Odluke 
je 2.400,00 KM bez zaračunatog   

 PDV-a (slovima:dvijehiljadečetiristotinei00/100KM). 

 Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 
2018.godinu pod rednim brojem 6 (Javne nabavke  

 putem direktnih sporazuma u skladu sa Pravilnikom). 

 Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana  1. ove 
Odluke je obezbijeđen u budžetu  opštine Ugljevik za 
2018.godinu pod ekonomskim kodom 412200. 

                                                           

Član 4. 

 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 5. 
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 Zaključenje direktnog sporazuma 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 

 

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

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj: 02-404-90/18 

Datum,12.09.2018.g.  

 

Na osnovu  člana 59. i 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 68.  
i  89. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten Opštine 
Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18.stav 1, člana 90. Zakona o 
javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 ), i 
člana 2.stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma 
broj: („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj 2/15), Načelnik 
Opštine Ugljevik, donosi 

 

O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE 
NABAVKE 

  

Član 1. 

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 
građevinskih radova na obezbeđivanju stambenih uslova za 
nepokretne osobe u domaćinstvu Jovičić Trifka. 

Oznaka predmeta nabavke preuzeta iz JRJN: 45000000-7. 

 

Član 2. 

Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem 
poziva za direktan sporazum. 

 

Član 3. 

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana  1. ove Odluke 
je 3.600,00 KM bez zaračunatog PDV-a 
(slovima:trihilljadešeststotinai00/100KM). 

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2018. 
godinu pod rednim brojem 23 (Javne nabavke putem 
direktnih sporazuma u skladu sa Pravilnikom). 

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana  1. ove 
Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine Ugljevik za 2018. 
godinu pod ekonomskim kodom 416140.   

  

Član 4. 

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

Član 5. 

Zaključenje direktnog sporazuma 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 

 

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

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj: 02-404-94/18 

Datum,03.10.2018. godine 

 

Na osnovu člana 59. i 82 stav 3. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 68. i 
89. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten Opštine 
Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18. stav.1 i člana 90. Zakona o 
javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 ), te 
člana 2. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma 
(“Službeni bilten Opštine Ugljevik”, broj: 2/15), Načelnik 
Opštine Ugljevik, donosi 

 

O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE 
NABAVKE 

 

Član 1. 

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne 

nabavke roba-hrane i pića za potrebe 31 biračkog mjesta i 

OIK na dan izbora 07.10.2018. godine (nedelja), sa uslugom 

prevoza do biračkog mjesta. 

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

 

Član 2. 

Maksimalna procijenjena vrijednost javne nabavke iz člana 
1. ove Odluke iznosi 6.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a. 

Oznaka  iz JRJN: 15000000-8. 

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

24 (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 412900. 

 

Član 3. 

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

Član 4. 

Zaključenje direktnog sporazuma 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 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-404-96/18  

Datum,11.10.2018.g.               

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj samoupravi 
(,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16), člana 8. Zakona o 
javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 ), te 
odredbi 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, d o n o 
s i  
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O  D  L  U  K  U 

O PRISTUPANjU POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA 

 

Član 1. 

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne 
nabavke ugostiteljskih usluga povodom „Slave opštine 
Ugljevik“ kao i usluga  obezbjeđenja hotelskog smještaja  
dana 26.10.2018.g.i 27.10.2018.godine, 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 33.200,00 KM bez zaračunatog PDV-a. 

Oznaka predmetne nabavke preuzeta 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, putem Komisije u skladu sa postupcima 
regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa. 

 

Član 4. 

Zaključenje ugovora ili drugog pravnog posla u cilju 
realizacije predmetne javne nabavke provest će se u skladu 
sa ovlaštenjima utvrđenim zakonom i opštim aktima 
ugovornog organa. 

NAČELNIK OPŠTINE 
Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

                                                                                                       
Odsjek za javne nabavke, 

investicije i nadzor 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj:02-404-97/18  

Datum,19.10.2018.g. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj samoupravi 
(,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16), člana 8. Zakona o 
javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 ), te 
odredbi 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, d o 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 usluga oglašavanja u štampanim medijima-
novinama, kao i kupovina  novina za potrebe Opštinske 
uprave opštine Ugljevik, Načelnika opštine i predstavnika  
Skupštine opštine, 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 2.200,00 KM bez zaračunatog PDV-a. 

Oznaka predmetne nabavke preuzeta iz JRJN: 64228000-0. 

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

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, investicije i nadzor, 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 
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