
 
 

SLUŽBENI BILTEN 
OPŠTINE UGLЈEVIK 

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

www.opstinaugljevik.net 

Petak, 12. jun  2020.god. 

UGLЈEVIK Izdaje:Skupština opštine Ugljevik 
Uređuje: Sekretar SO-e 
Telefon: (055) 773-756 

BROJ  3/20  GOD. LVIII 

Na osnovu člana 39. stav (2), tačke 2. i 8. Zakona 
o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik 
Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), člana 40. 
stav 1., a u vezisa članom 39. stav 3. Zakona o 
uređenju prostora i građenju, („Službeni glasnik 
Republike Srpske“, broj: 40/13, 106/15, 3/16 i 
84/19), i člana 37. stav 2. tačke 2. i 8. Statuta 
Opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17)Skupština opštine Ugljevik na 
sjednici održanoj dana 10.06. 2020. godine, 
donosi 

 

O D L U K U 

O PRISTUPANjU IZRADI IZMJENE 
URBANISTIČKOG PROJEKTA GRADSKOG 

DIJELA GRADA UGLjEVIKA 

 

Član 1. 

Ovom Odlukom pristupa se izradi izmjene 
Urbanističkog projekta gradskog 

dijela grada Ugljevika (Službeni bilten opštine 
Ugljevik“ broj 4/03, 2/04, 1/06, 2/07, 1 /09, 11/10, 
3/11, 6/12, 2/13 i 2/19) 

 

Član 2. 

Granica obuhvata izmjene Urbanističkog projekta 
obuhvata parcele označene 

kao k.č. broj 1/32, 1/33 i dio k.č. broj 1/1 K.O. 
Ugljevik. 

Površina obuhvata izmjene urbanističkog projekta 
iznosi 300 m2. 

 

Član 3. 

Period za koji se utvrđuju planski parametri je do 
2030. godine. 

 

Član 4. 

Smjernice za izradu izmjene: 

Plan je neophodno izraditi u svemu prema 
odredbama Zakona o uređenju 

prostora i građenju („Službeni glasnik Republike 
Srpske“, broj: 40/13, 106/15 i 

84/19), podzakonskim aktima donesenim na 
osnovu ovog zakona, te drugim propisima 

relevantnim za planiranje i uređenje prostora (koji 
se odnose na: saobraćaj, 

snabdijavanje energijom, snabdijavanje vodom, 
telekomunikacije, zaštitu od 

prirodnih nepogoda, zaštitu prirode, zaštitu vode, 
vazduha, poljoprivrednog i 

šumskog zemljišta, prirodnih vrijednosti, kulturnih 
dobara i sl.). 

Nosilac izrade dužan je obezbijediti usaglašenost 
Urbanističkog projekta sa 

odgovarajućim planom višeg reda. 

 

Član 5. 

Rok za izradu planskog dokumenta je 180 dana 
od dana potpisivanja ugovora sa 

nosiocem izrade izmjene Urbanističkog projekta. 
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Član 6. 

Izmjena Urbanističkog projekta treba da sadrži 
sve elemente propisane 

članom 36. Zakona o uređenju prostora i građenju 
(„Službeni glasnik Republike 

Srpske“, broj: 40/13, 106/15 i 84/19) i Pravilnikom 
o načinu izrade, sadržaju i 

formiranju dokumenata prostornog uređenja 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, 

broj: 69/13). 

Član 7. 

Nosilac propreme plana utvrđuje nacrt plana, kao i 
mjesto, vrijeme i način 

izlaganja nacrta na javni uvid. 

Nacrt izmjene Urbanističkog projekta, biće 
stavljen na javni uvid u trajanju od 

30 dana. 

O mjestu, vremenu i načinu izlaganja nacrta plana 
na javni uvid, javnost i 

vlasnici nepokretnosti na području za koje se 
donosi ovaj plan, biće obaviješteni 

putem oglasa, koji se objavljuje u najmanje dva 
sredstva javnog informisanja, 8 dana 

prije početka javnog uvida i 15 dana od početka 
izlaganja plana na javni uvid. 

Nacrt izmjene Urbanističkog projekta, izlaže se na 
javni uvid u skladu sa 

odredbama člana 47. Zakona o uređenju prostora 
i građenju. 

Nosilac izrade obavezan je da razmotri sve 
primjedbe, prijedloge i mišljenja 

koji su dostavljeni tokom javnog uvida i da o njima 
zauzme stav prije utvrđivanja 

prijedloga plana, te da obrazložen stav u pisanoj 
formi dostavi nosiocu pripreme 

plana i licima koja su dostavila prijedloge, 
primjedbe i mišljenja na nacrt. 

Stav nosioca izrade plana o primjedbama, 
prijedlozima i mišljenjima, 

razmatra se na javnoj raspravi, na koju se 
pozivaju predstavnici nosioca pripreme 

plana, nosioca izrade plana, predstavnici organa i 
pravnih lica iz člana 42, stav (3) 

Zakona o uređenju prostora i građenju i članovi 
savjeta plana. 

Javna rasprava iz prethodnog stava mora se 
organizovati u roku od 30 dana od 

dana zatvaranja javnog uvida. Javnoj raspravi 
mogu prisustvovati sva zainteresovana 

lica. 

Nosilac pripreme objavljuje poziv za javnu 
raspravu, u najmanje jednom dnevnom 

listu dostupnom na teritoriji cijele Republike, tri 
dana prije i na dan održavanja 

rasprave. 

Ukoliko se prijedlog planskog dokumenta, na 
osnovu prihvaćenih primjedbi i 

mišljenja, pristiglih u toku javnog uvida, značajno 
razlikuje od nacrta dokumenta, 

nosilac pripreme dužan je da organizuje ponovo 
javni uvid. 

Ponovni javni uvid sprovešće se u skladu sa 
članom 49. Zakona o uređenju prostora i 
građenju. 

Nakon održane javne rasprave iz člana 48. stav 
(4) Zakona o uređenju prostora i 

građenju, nosilac pripreme utvrđuje prijedlog 
izmjene urbanističkog projekta koji se 

dostavlja Skupštini opštine Ugljevik na usvajanje. 

Član 8. 

Finansijska sredstva potrebna za izradu izmjene 
obezbijeđena su od strane 

investitora. 

Član 9.  

Nosilac izrade izmjene urbanističkog projekta biće 
pravno lice koje ima 

odgovarajuću licencu za izradu ove vrste 
dokumenata prostornog uređenja. Izbor 

nosioca izrade vrši se u skladu sa propisima o 
javnim nabavkama. 

 

Član 10. 

Nosilac pripreme izmjene urbanističkog projekta, 
biće Odjeljenje za 

prostorno uređenje i stambeno-komunalne 
poslove Opštine Ugljevik. 

 

Član 11. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom 

biltenu opštine Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                          

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK 

Broj: 01- 363- 7 /20               PREDSJEDNIK SO-e                                                             

Datum,10.06.2020.godine      Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu člana 12. stav 4. Zakona o koncesijama 
(„Služneni glasnik RS“, broj 59/13 i 16/18), člana 39. 
stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16 i 36/19) i člana 
37. stav 2. Satuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) Skupština opštine Ugljevik 
rješavajući po zahtjevu Ministarstva energetike i 
rudarstva Republike Srpske za davanje mišljenja o 
podnesenoj inicijativi za pokretanje postupka dodjele 
koncesije na sjednici održanoj                   10.06 . 2020 
godine  d o n o s i 
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O D L U K U 

O DAVANjU MIŠLjENjA 

 

Član 1. 

 

Skupština opštine Ugljevik daje pozitivno 
mišljenje o podnesenoj inicijativi „CAT PUTEVI“ 
Ugljevik za pokretanje postupka dodjele 
koncesije za eksploataciju litotamnijskog 
krečnjaka – krede na ležištu „Tutnjevac – Lukića 
vinogradi“ kod Ugljevika od maja 2020. godine. 

 

Član 2. 

 

Sastavni dio ove odluke je Zahtjev Ministarstva 
energetike i rudarstva broj: 05.07/310-313-1/20 
od 25.5.2020. godine i Inicijativi „CAT PUTEVI“ 
Ugljevik za pokretanje postupka dodjele 
koncesije za eksploataciju litotamnijskog 
krečnjaka – krede na ležištu „Tutnjevac – Lukića 
vinogradi“ kod Ugljevika od maja 2020. godine. 

 

Član 3. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom biltenu opštine 
Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                          

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK 

Broj: 01-30-4/20                        PREDSJEDNIK SO-e                                                             

Datum,10.06.2020.godine      Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu člana 75. stav 2. Zakona o uređenju 
prostora i građenju („Službeni glasnik Republike 
Srpske“, broj 40/13, 106/15 i 84/19), člana 39. 
stav Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske „, broj 97/16 i 36/19), 
člana 43. stav 1. Odluke o uređenju prostora i 
građevinskom zemljištu („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 4/14) i člana 37. Statuta Opštine 
Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 
7/17) Skupština opštine Ugljevik na sjednici 
održanoj dana 10.06.2020. godine,  d o n o s i 

 

O D L U K U 

 

 Član 1. 

 

ODOBRAVA SE investitoru D.O.O. „GREINER 
IMMO“ Ugljevik odgođeno plaćanje naknade za 
uređenje građevinskog zemljišta na parceli 
označenoj kao k.č. broj 724/94 upisanoj u List 
nepokretnosti broj 773. K.O. Ugljevik za 

legalizaciju započete dogradnje poslovnog 
objekta pod sledećim uslovima: 

 
1. Naknadu za uređenje u iznosu od 17.351,02 

KM na ime uređenja koje je završeno (pristupni 
put, vodovodna i i elektro mreža) investitor je 
dužan uplatiti prije izdavanja građevinske 
dozvole. 

2. Dio troškova uređenja u iznosu od 12.886,36 
KM na ime uređenja koje nije trenutno 
završeno (kanalizacija) investitor je dužan 
uplatiti u roku od 8 dana od dana završetka 
navedenih instalacija odnosno priključka 
investitora na kanalizaciju..  

 

Član 2. 

 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Odjeljenje 
za prostorno uređenje i stambeno-komunalne 
poslove opštine Ugljevik, s tim što će isto izdati 
građevinsku dozvolu nakon što investitor plati 
naknadu za uređenje zemljišta iz člana 1. tačke 1. 
ove Odluke.  

Član 3. 

 

Ova Odluka stupa  na snagu osmog dana od 
dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine 
Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                           

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                

Broj: 01-475-25                         PREDSJEDNIK SO-e 

Datum,10.06.2020.godine       Đoko Simić,profesor 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik 

(Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. 

Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik,  

(,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), 

Skupština opštine Ugljevik na sjednici  održanoj  

10.06.2020. godine  donijela je  

Z A K Lj U Č A K 
 

      1. Usvaja se Informacija o radu mjesnih 
zajednica  Opštine Ugljevik  za 2019.godinu.   

  

2.Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom 
biltenu opštine Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                               

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-014- 18  /20              PREDSJEDNIK SO-e                                                                                 

Datum, 10.06.2020.godine     Đoko Simić, profesor 
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Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik 

(Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. 

Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik,  

(,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), 

Skupština opštine Ugljevik na sjednici  održanoj  

10.06.2020. godine  donijela je  

Z A K Lj U Č A K 

      1. Usvaja se Informacija  o naplati rente.                                                                             

  

2.Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom 
biltenu opštine Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                            

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-014-19   /20               PREDSJEDNIK SO-e                                                                                  

Datum,10.06. 2020.godine     Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik 

(Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. 

Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik,  

(,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), 

Skupština opštine Ugljevik na sjednici  održanoj  

10.06.2020. godine  donijela je  

Z A K Lj U Č A K 

      1. Usvaja se Informacija o stanju maloljetničke 
delikvencije  za 2019.godinu.   

 

  

2.Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom 
biltenu opštine Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                               

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-014- 14   /20                      PREDSJEDNIK SO-e                                                                 

Datum, 10.06.2020.godine             Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik 

(Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. 

Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik,  

(,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), 

Skupština opštine Ugljevik na sjednici  održanoj  

10.06.2020. godine  donijela je  

Z A K Lj U Č A K 

      1. Usvaja se Informacija o stanju toplovodne 
mreže i pripreme za grejnu sezonu 
2020/2021.godinu.   

  

2.Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom 
biltenu opštine Ugljevik“. 

 

 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                              

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-014- 15  /20               PREDSJEDNIK SO-e                                                                                

Datum, 10.06.2020.godine      Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik 

(Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. 

Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik,  

(,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), 

Skupština opštine Ugljevik na sjednici  održanoj  

10.06.2020. godine  donijela je  

Z A K Lj U Č A K 

1.Skupština opštine Ugljevik konstatuje da 
postoji potreba da se hitno formira komisija od 
predstavnika lokalne uprave Ugljevik, ZP RiTE 
Ugljevik i Termo Nova d.o.o Ugljevik, koja će 
predložiti u kom pravcu bi trebalo ići u cilju 
rješavanja pitanja grijanja u Ugljeviku. 
2.Sugeriše se Načelniku opštine da posao 
izrade Analize isplativosti izgradnje nove 
koltovnice na biomasu gradsko grijanje, 
povjeri nekom renomiranom projektnom birou. 

  

2.Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom 
biltenu opštine Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                               

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-014- 15 /20 Veza              PREDSJEDNIK SO-e                                                                      

Datum, 10.06.2020.godine            Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik 

(Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. 

Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik,  

(,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), 

Skupština opštine Ugljevik na sjednici  održanoj  

10.06.2020. godine  donijela je  

Z A K Lj U Č A K 

1.Usvaja se Izvještaj o radu JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik za 2019. g. sa programom rada za 
2020. godinu. 

 
2.Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom 
biltenu opštine Ugljevik“. 
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REPUBLIKA   SRPSKA                                                                             

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-014- 1   /20                  PREDSJEDNIK SO-e                                                                      

Datum, 10.06. 2020.godine       Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik 

(Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. 

Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik,  

(,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), 

Skupština opštine Ugljevik na sjednici  održanoj  

10.06.2020. godine  donijela je  

Z A K Lj U Č A K 

1.  Usvaja se Izvještaj o radu Narodne biblioteke 
Ugljevik za 2019. g. sa programom rada za 2020. 
godinu. 

 

2. Ovaj zaključak  će se  objaviti  u 
„Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                             

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-014-17   /20                    PREDSJEDNIK SO-e 

Datum, 10.06. 2020.godine         Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik 

(Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. 

Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik,  

(,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), 

Skupština opštine Ugljevik na sjednici  održanoj 

10.06.2020. godine  donijela je  

Z A K Lj U Č A K 

1. Usvaja se Izvještaj o radu JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“ za 2019. godinu sa     

programom rada za 2020. godinu.  
2. Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom 

biltenu opštine Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                                 

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-014- 13     /20             PREDSJEDNIK SO-e                                                                           

Datum, 10.06. 2020.godine      Đoko Simić, profesor 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik 

(Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. 

Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik,  

(,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), 

Skupština opštine Ugljevik na sjednici  održanoj  

10.06.2020. godine  donijela je  

Z A K Lj U Č A K 

1.Usvaja se Izvještaj o radu Načelnika u organima 
preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti 
čiji je osnivač Opština Ugljevik u 2019. Godini.  

 

2.Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom 
biltenu opštine Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                             

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-014-18  /20                    PREDSJEDNIK SO-e                                                                            

Datum, 10.06. 2020.godine        Đoko Simić, profesor 

 

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

 

ODLUKU  
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE 

O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA 
PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ 

POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE 

 

Član 1. 

 

U Odluci o uslovima i načinu ostvarivanja 
podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede  
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“,  broj:  1/20) iza 
člana 5. dodaje se novi član 5a. koji glasi: 

„Ovim vidom podsticaja se omogućava 
poljoprivrednim proizvođačima sufinanisranje 
nabavke opreme veće vrijednosti namijenjene za 
poljoprivrednu proizvodnju. 

Pod opremom veće vrijednosti u smislu ove 
Odluke misli se na novu opremu koja prelazi 
nabavnu vrijednost od 10.000,00 KM, a služi u 
svrhu poljoprivredne proizvodnje (traktor, 
kombajn, velike kombinovane poljoprivredne 
mašine i itd). 

Visina podsticajnih sredstava za ovu namjenu 
iznosi 30% od cijene kupljene opreme ili 
mehanizacije tj. iznosa investiranih sredstava, 
maksimalno do 15.000,00 KM. 

Oprema i mehanizacija za koju se traži podrška 
mora biti namjenjena isključivo u svrhu 
poljoprivredne proizvodnje. 

Uz zahtjev se, pored dokumenata navedenih u 
članu 2, stav 4. ove Odluke, 

prilaže sljedeća dokumentacija: 

- dokaz o visini investiranih sredstava u skladu sa 
članom 3. ove Odluke, 
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- ovjerena izjava korisnika podsticaja da 
poljoprivrednu opremu ili mehanizaciju neće 
otuđiti u periodu od pet godina. 

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 30. 
novembar tekuće godine. 

 

Član 2. 

 

U članu 9. stav 3. alineje 3. i 4. mijenjaju se i 
glase:  

„- ovjerena kopija građevinske dozvole, ili 
lokacijskih uslova sa stručnim mišljenjem  ukoliko 
za navedeni objekat nije obavezno izdavanje 
građevinske dozvole (ukoliko se radi o izgradnji 
objekta) ili potvrda o započetom postupu 
legalizacije izdata od strane nadležnog organa, uz 
dokaz da je objekat započet ili izgrađen u 2020. 
godini. 

-visina investicije se za objekte za koje se izdaje 
građevinska dozvola utvrđuje na osnovu 
predračunske vrijednosti iz glavnog projekta, a za 
objekte za koje se ne izdaje građevinska dozvola, 
kao i za objekte koji su u postupku legalizacije na 
osnovu ugovora o izvođenju radova sa 
okončanom situacijom ili dostavljenih fiskalnih 
računa sa fakturom o nabavci građevinskog 
materijala za predmetni objekat sa datumom 
izdavanja računa u 2020. godini u skladu sa 
članom 3. ove Odluke.“ 

 

Član 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom biltenu opštine 
Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                                              

NAČELNIK OPŠTINE  

Broj:02-12-17/20                  NAČELNIK OPŠTINE 

Datum: 12.06.2020.god       Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske 
'' broj 97/16) i člana 68. i 89. Statuta opštine 
Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik'' broj: 
7/17), Načelnik opštine Ugljevik donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 
JU Srednjoškolskom centru ,,Mihailo Petrović 
Alas'' Ugljevik 

 

II 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije u 
ukupnom iznosu od 900,00 KM za nagrade 
učeniku generacije i učenicima koji su imali 
prosjek ocjena 5,00 na kraju školske  2019/2020. 
godine. 

III 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće 
objavljeno u ,,Službenom biltenu opštine 
Ugljevik''. 

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                             

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj:02/3-611-2/20               NAČELNIK OPŠTINE 

Datum, 11.06.2020.god.      Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske 
'' broj 97/16) i člana 68. i 89. Statuta opštine 
Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik'' broj: 
7/17), Načelnik opštine Ugljevik donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 
JU OŠ ,,Aleksa Šantić'' Ugljevik 

 

II 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije u 
ukupnom iznosu od 750,00 KM za nagrade 
učenicima i nastavnicima za uspjehe na 
regionalnim i republičkim takmičenjima i učeniku 
generacije u školskoj 2019/2020. godini. 

 

 

III 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće 
objavljeno u ,,Službenom biltenu opštine 
Ugljevik''. 

 

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                             

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj:02-40-764/20                NAČELNIK OPŠTINE  

Datum, 27.05.2020.god.      Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske 
'' broj 97/16) i člana 68. i 89. Statuta opštine 
Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik'' broj: 
7/17), Načelnik opštine Ugljevik donosi: 
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R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 
JU OŠ ,,Vuk Karadžić'' Zabrđe 

 

II 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije u 
ukupnom iznosu od 300,00 KM za nagradu 
učeniku generacije u školskoj 2019/2020. godini. 

III 

  

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće 
objavljeno u ,,Službenom biltenu opštine 
Ugljevik''. 

 

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                             

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj:02/3-40-791/20        NAČELNIK OPŠTINE 

Datum, 29.05.2020.god.   Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske 
'' broj 97/16) i člana 68. i 89. Statuta opštine 
Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik'' broj: 
7/17), Načelnik opštine Ugljevik donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

 

I 

 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 
JU OŠ ,,Filip Višnjić'' Donja Trnova 

II 

 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije u 
ukupnom iznosu od 300,00 KM za nagradu 
učeniku generacije u školskoj 2019/2020. godini. 

 

III 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće 
objavljeno u ,,Službenom biltenu opštine 
Ugljevik''. 

 

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                             

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj:02/3-40-790/20          NAČELNIK OPŠTINE 

Datum, 29.05.2020.god.   Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

 
NAČELNIK OPŠTINE  

Odjeljenje za prostorno uređenje i 

stambeno komunalne poslove  

Trg Draže Mihajlovića  br. 1 

76330 Ugljevik  

Broj: 02/4-372-11/20 

                                                                              

O G L A S 

 

Odjeljenje za prostorno  uređenje i stambeno 
komunalne poslove Opštine Ugljevik, Trg Draže 
Mihailovića broj 1.  na osnovu rješenja  broj 02/4-372-
11/20 od 22.05.2020. godine izvršio je u registru 
zjednica etažnih vlasnika stambenih zgrada  u 
registarskom listu  broj 1/20 upis  osnivanja Zajednica 
etažnih vlasnika  ,,Njegoševa 3“ Ugljevik. Naziv i 
sjedište  zajednice Njegoševa broj 3  sa sljedećim 
podacima : 

Broj osnivača 6. Djelatnosti zajednice: upravljanje 
zgradom za račun etažnih vlasnika, upravljanje 
zgradom kao zajedničkim objektom svih članova 
zajednice, odlučivanje o prikupljanju novčanih 
sredstava za održavanje zajedničkih dijelova, 
odlučivanje o nadogradnji zgrade i držanju životinja van 
privatnog stana i obavljanje drugih poslova koji su 
neophodni radi korištenja i održavanja. Zajednica je 
ovlaštena da u pravnom prometu sa trećim licima 
zaključuje ugovore i obavlja druge poslove u okviru 
svoje djelatnosti samostalno i bez ograničenja.Za 
obaveze preuzete u pravnom prometu zajednica 
odgovara cijelom svojom imovinom. Za obaveze 
zajednice koje se odnose na poslove održavanja 
zajedničkih dijelova zgarde odgovaraju supsidijarno 
osnivači i članovi zajednice do visine svog udjela u 
plaćanju i troškova investicionog i tekućeg održavanja. 
Marković Slađana predsjednik Skupštine zajednice 
zastupa zajednicu samostalno i bez ograničenja. 

 

                         Službeno lice organa  
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