
 
 

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 
ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

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

www.opstinaugljevik.net 

Петак, 12. јун  2020.год. 

УГЉЕВИК Издаје:Скупштина општине Угљевик 
Уређује: Секретар СО-е 
Телефон: (055) 773-756 

БРОЈ  3/20  ГОД. LVIII 

На основу члана 39. став (2), тачке 2. и 8. 
Закона о локалној самоуправи (,,Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19), чланa 40. став 1., а у везиса чланом 39. 
став 3. Закона о уређењу простора и грађењу, 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), и члана 37. став 2. 
тачке 2. и 8. Статута Општине Угљевик 
(„Службени билтен општине Угљевик“, број 
7/17)Скупштина општине Угљевик на сједници 
одржаној дана 10.06. 2020. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ 
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ГРАДСКОГ 

ДИЈЕЛА ГРАДА УГЉЕВИКА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се изради измјене 
Урбанистичког пројекта градског 

дијела града Угљевика (Службени билтен 
општине Угљевик“ број 4/03, 2/04, 1/06, 2/07, 1 
/09, 11/10, 3/11, 6/12, 2/13 и 2/19) 

 

Члан 2. 

Граница обухвата измјене Урбанистичког 
пројекта обухвата парцеле означене 

као к.ч. број 1/32, 1/33 и дио к.ч. број 1/1 К.О. 
Угљевик. 

Површина обухвата измјене урбанистичког 
пројекта износи 300 м2. 

 

Члан 3. 

Период за који се утврђују плански параметри 
је до 2030. године. 

 

Члан 4. 

Смјернице за израду измјене: 

План је неопходно израдити у свему према 
одредбама Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 

84/19), подзаконским актима донесеним на 
основу овог закона, те другим прописима 

релевантним за планирање и уређење 
простора (који се односе на: саобраћај, 

снабдијавање енергијом, снабдијавање водом, 
телекомуникације, заштиту од 

природних непогода, заштиту природе, 
заштиту воде, ваздуха, пољопривредног и 

шумског земљишта, природних вриједности, 
културних добара и сл.). 

Носилац израде дужан је обезбиједити 
усаглашеност Урбанистичког пројекта са 

одговарајућим планом вишег реда. 

 

Члан 5. 

Рок за израду планског документа је 180 дана 
од дана потписивања уговора са 

носиоцем израде измјене Урбанистичког 
пројекта. 

Члан 6. 
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Измјена Урбанистичког пројекта треба да 
садржи све елементе прописане 

чланом 36. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 40/13, 106/15 и 84/19) и 
Правилником о начину израде, садржају и 

формирању докумената просторног уређења 
(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 69/13). 

Члан 7. 

Носилац пропреме плана утврђује нацрт 
плана, као и мјесто, вријеме и начин 

излагања нацрта на јaвни увид. 

Нацрт измјене Урбанистичког пројекта, биће 
стављен на јавни увид у трајању од 

30 дана. 

О мјесту, времену и начину излагања нацрта 
плана на јавни увид, јавност и 

власници непокретности на подручју за које се 
доноси овај план, биће обавијештени 

путем огласа, који се објављује у најмање два 
средства јавног информисања, 8 дана 

прије почетка јавног увида и 15 дана од 
почетка излагања плана на јавни увид. 

Нацрт измјене Урбанистичког пројекта, излаже 
се на јавни увид у складу са 

одредбама члана 47. Закона о уређењу 
простора и грађењу. 

Носилац израде обавезан је да размотри све 
примједбе, приједлоге и мишљења 

који су достављени током јавног увида и да о 
њима заузме став прије утврђивања 

приједлога плана, те да образложен став у 
писаној форми достави носиоцу припреме 

плана и лицима која су доставила приједлоге, 
примједбе и мишљења на нацрт. 

Став носиоца израде плана о примједбама, 
приједлозима и мишљењима, 

разматра се на јавној расправи, на коју се 
позивају представници носиоца припреме 

плана, носиоца израде плана, представници 
органа и правних лица из члана 42, став (3) 

Закона о уређењу простора и грађењу и 
чланови савјета плана. 

Јавна расправа из претходног става мора се 
организовати у року од 30 дана од 

дана затварања јавног увида. Јавној расправи 
могу присуствовати сва заинтересована 

лица. 

Носилац припреме објављује позив за јавну 
расправу, у најмање једном дневном 

листу доступном на територији цијеле 
Републике, три дана прије и на дан одржавања 

расправе. 

Уколико се приједлог планског документа, на 
основу прихваћених примједби и 

мишљења, пристиглих у току јавног увида, 
значајно разликује од нацрта документа, 

носилац припреме дужан је да организује 
поново јавни увид. 

Поновни јавни увид спровешће се у складу са 
чланом 49. Закона о уређењу простора и 
грађењу. 

Након одржане јавне расправе из члана 48. 
став (4) Закона о уређењу простора и 

грађењу, носилац припреме утврђује приједлог 
измјене урбанистичког пројекта који се 

доставља Скупштини општине Угљевик на 
усвајање. 

Члан 8. 

Финансијска средства потребна за израду 
измјене обезбијеђена су од стране 

инвеститора. 

Члан 9.  

Носилац израде измјене урбанистичког 
пројекта биће правно лице које има 

одговарајућу лиценцу за израду ове врсте 
докумената просторног уређења. Избор 

носиоца израде врши се у складу са 
прописима о јавним набавкама. 

 

Члан 10. 

Носилац припреме измјене урбанистичког 
пројекта, биће Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове Општине Угљевик. 

 

Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном 

билтену општине Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                          

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

Број: 01- 363- 7 /20               ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                             

Датум,10.06.2020.године      Ђоко Симић, професор 

 

На основу члана 12. став 4. Закона о концесијама 
(„Служнени гласник РС“, број 59/13 и 16/18), члана 
39. став 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 
и 36/19) и члана 37. став 2. Сатута Општине 
Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, 
број 7/17) Скупштина општине Угљевик 
рјешавајући по захтјеву Министарства енергетике и 
рударства Републике Српске за давање мишљења 
о поднесеној иницијативи за покретање поступка 
додјеле концесије на сједници одржаној                   
10.06 . 2020 године  д о н о с и 
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О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА 

 

Члан 1. 

 

Скупштина општине Угљевик даје позитивно 
мишљење о поднесеној иницијативи „CAT 
PUTEVI“ Угљевик за покретање поступка 
додјеле концесије за експлоатацију 
литотамнијског кречњака – креде на лежишту 
„Тутњевац – Лукића виногради“ код Угљевика 
од маја 2020. године. 

 

Члан 2. 

 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев 
Министарства енергетике и рударства број: 
05.07/310-313-1/20 од 25.5.2020. године и 
Иницијативи „CAT PUTEVI“ Угљевик за 
покретање поступка додјеле концесије за 
експлоатацију литотамнијског кречњака – 
креде на лежишту „Тутњевац – Лукића 
виногради“ код Угљевика од маја 2020. 
године. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                          

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

Број: 01-30-4/20                        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                             

Датум,10.06.2020.године      Ђоко Симић, професор 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 84/19), 
члана 39. став Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске „, број 
97/16 и 36/19), члана 43. став 1. Одлуке о 
уређењу простора и грађевинском земљишту 
(„Службени билтен општине Угљевик“, број 
4/14) и члана 37. Статута Општине Угљевик 
(„Службени билтен општине Угљевик“, број 
7/17) Скупштина општине Угљевик на сједници 
одржаној дана 10.06.2020. године,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

 Члан 1. 

 

ОДОБРАВА СЕ инвеститору Д.О.О. „ГРЕИНЕР 
ИММО“ Угљевик одгођено плаћање накнаде за 
уређење грађевинског земљишта на парцели 
означеној као к.ч. број 724/94 уписаној у Лист 
непокретности број 773. К.О. Угљевик за 
легализацију започете доградње пословног 
објекта под следећим условима: 

 
1. Накнаду за уређење у износу од 17.351,02 

КМ на име уређења које је завршено 
(приступни пут, водоводна и и електро 
мрежа) инвеститор је дужан уплатити прије 
издавања грађевинске дозволе. 

2. Дио трошкова уређења у износу од 
12.886,36 КМ на име уређења које није 
тренутно завршено (канализација) 
инвеститор је дужан уплатити у року од 8 
дана од дана завршетка наведених 
инсталација односно прикључка 
инвеститора на канализацију..  

 

Члан 2. 

 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове општине Угљевик, с тим 
што ће исто издати грађевинску дозволу након 
што инвеститор плати накнаду за уређење 
земљишта из члана 1. тачке 1. ове Одлуке.  

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа  на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                           

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                

Број: 01-475-25                         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум,10.06.2020.године       Ђоко Симић,професор 

 

На основу  члана 37. Статута општине 

Угљевик (Службени билтен општине Угљевик 

7/17) и 39. Пословника о раду Скупштине 

општине Угљевик,  (,,Службени билтен 

Општине Угљевик,, број 8/17), Скупштина 

општине Угљевик на сједници  одржаној  

10.06.2020. године  донијела је  

З А К Љ У Ч А К 

      1. Усваја се Информација о раду мјесних 
заједница  Општине Угљевик  за 2019.годину.   

  

2.Овај закључак  ће се  објавити  у 
„Службеном билтену општине Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА   СРПСKА                                                                               
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                        

Број: 01-014- 18  /20              ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                                 

Датум, 10.06.2020.године     Ђоко Симић, професор 

 

На основу  члана 37. Статута општине 

Угљевик (Службени билтен општине Угљевик 

7/17) и 39. Пословника о раду Скупштине 

општине Угљевик,  (,,Службени билтен 

Општине Угљевик,, број 8/17), Скупштина 

општине Угљевик на сједници  одржаној  

10.06.2020. године  донијела је  

З А К Љ У Ч А К 

      1. Усваја се Информација  о наплати ренте.                                                                             

  

2.Овај закључак  ће се  објавити  у 
„Службеном билтену општине Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА   СРПСKА                                                                            

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                        

Број: 01-014-19   /20               ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                                  

Датум,10.06. 2020.године     Ђоко Симић, професор 

 

На основу  члана 37. Статута општине 

Угљевик (Службени билтен општине Угљевик 

7/17) и 39. Пословника о раду Скупштине 

општине Угљевик,  (,,Службени билтен 

Општине Угљевик,, број 8/17), Скупштина 

општине Угљевик на сједници  одржаној  

10.06.2020. године  донијела је  

З А К Љ У Ч А К 

      1. Усваја се Информација о стању 
малољетничке деликвенције  за 2019.годину.   

 

  

2.Овај закључак  ће се  објавити  у 
„Службеном билтену општине Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА   СРПСKА                                                                               

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                        

Број: 01-014- 14   /20                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                 

Датум, 10.06.2020.године             Ђоко Симић, професор 

 

На основу  члана 37. Статута општине 

Угљевик (Службени билтен општине Угљевик 

7/17) и 39. Пословника о раду Скупштине 

општине Угљевик,  (,,Службени билтен 

Општине Угљевик,, број 8/17), Скупштина 

општине Угљевик на сједници  одржаној  

10.06.2020. године  донијела је  

З А К Љ У Ч А К 

      1. Усваја се Информација о стању 
топловодне мреже и припреме за грејну сезону 
2020/2021.годину.   

  

2.Овај закључак  ће се  објавити  у 
„Службеном билтену општине Угљевик“. 

 

 

РЕПУБЛИКА   СРПСKА                                                                              

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                        

Број: 01-014- 15  /20               ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                                

Датум, 10.06.2020.године      Ђоко Симић, професор 

 

На основу  члана 37. Статута општине 

Угљевик (Службени билтен општине Угљевик 

7/17) и 39. Пословника о раду Скупштине 

општине Угљевик,  (,,Службени билтен 

Општине Угљевик,, број 8/17), Скупштина 

општине Угљевик на сједници  одржаној  

10.06.2020. године  донијела је  

З А К Љ У Ч А К 

1.Скупштина општине Угљевик констатује 
да постоји потреба да се хитно формира 
комисија од представника локалне управе 
Угљевик, ЗП РиТЕ Угљевик и Термо Нова 
д.о.о Угљевик, која ће предложити у ком 
правцу би требало ићи у циљу рјешавања 
питања гријања у Угљевику. 
2.Сугерише се Начелнику општине да 
посао израде Анализе исплативости 
изградње нове колтовнице на биомасу 
градско гријање, повјери неком 
реномираном пројектном бироу. 

  

2.Овај закључак  ће се  објавити  у 
„Службеном билтену општине Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА   СРПСKА                                                                               

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                        

Број: 01-014- 15 /20 Веза              ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                      

Датум, 10.06.2020.године            Ђоко Симић, професор 

 

На основу  члана 37. Статута општине 

Угљевик (Службени билтен општине Угљевик 

7/17) и 39. Пословника о раду Скупштине 

општине Угљевик,  (,,Службени билтен 

Општине Угљевик,, број 8/17), Скупштина 
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општине Угљевик на сједници  одржаној  

10.06.2020. године  донијела је  

З А К Љ У Ч А К 

1.Усваја се Извјештај о раду ЈУ СРЦ 
„Рудар“ Угљевик за 2019. г. са програмом 
рада за 2020. годину. 

 
2.Овај закључак  ће се  објавити  у 
„Службеном билтену општине Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА   СРПСKА                                                                             

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                        

Број: 01-014- 1   /20                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                      

Датум, 10.06. 2020.године       Ђоко Симић, професор 

 

На основу  члана 37. Статута општине 

Угљевик (Службени билтен општине Угљевик 

7/17) и 39. Пословника о раду Скупштине 

општине Угљевик,  (,,Службени билтен 

Општине Угљевик,, број 8/17), Скупштина 

општине Угљевик на сједници  одржаној  

10.06.2020. године  донијела је  

З А К Љ У Ч А К 

1.  Усваја се Извјештај о раду Народне 
библиотеке Угљевик за 2019. г. са програмом 
рада за 2020. годину. 

 

2. Овај закључак  ће се  објавити  у 
„Службеном билтену општине Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА   СРПСKА                                                                             

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                        

Број: 01-014-17   /20                    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум, 10.06. 2020.године         Ђоко Симић, професор 

 

На основу  члана 37. Статута општине 

Угљевик (Службени билтен општине Угљевик 

7/17) и 39. Пословника о раду Скупштине 

општине Угљевик,  (,,Службени билтен 

Општине Угљевик,, број 8/17), Скупштина 

општине Угљевик на сједници  одржаној 

10.06.2020. године  донијела је  

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Извјештај о раду ЈУ СШЦ 
„Михаило Петровић Алас“ за 2019. годину са     

програмом рада за 2020. годину.  

2. Овај закључак  ће се  објавити  у 
„Службеном билтену општине Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА   СРПСKА                                                                                 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                        

Број: 01-014- 13     /20             ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                           

Датум, 10.06. 2020.године      Ђоко Симић, професор 

 

На основу  члана 37. Статута општине 

Угљевик (Службени билтен општине Угљевик 

7/17) и 39. Пословника о раду Скупштине 

општине Угљевик,  (,,Службени билтен 

Општине Угљевик,, број 8/17), Скупштина 

општине Угљевик на сједници  одржаној  

10.06.2020. године  донијела је  

З А К Љ У Ч А К 

1.Усваја се Извјештај о раду Начелника у 
органима предузећа која обављају комуналне 
дјелатности чији је оснивач Општина Угљевик 
у 2019. Години.  

 

2.Овај закључак  ће се  објавити  у „Службеном 
билтену општине Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА   СРПСKА                                                                             

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                        

Број: 01-014-18  /20                    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                            

Датум, 10.06. 2020.године        Ђоко Симић, професор 

 

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), као  и  члана 
89. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“,  број:  7/17), 
Начелник општине Угљевик доноси 

 

OДЛУКУ  
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА 
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о условима и начину остваривања 
подстицајних средстава за развој 
пољопривреде  („Службени билтен општине 
Угљевик“,  број:  1/20) иза члана 5. додаје се 
нови члан 5a. који гласи: 

„Овим видом подстицаја се омогућава 
пољопривредним произвођачима 
суфинанисрање набавке опреме веће 
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вриједности намијењене за пољопривредну 
производњу. 

Под опремом веће вриједности у смислу ове 
Одлуке мисли се на нову опрему која прелази 
набавну вриједност од 10.000,00 КМ, а служи у 
сврху пољопривредне производње (трактор, 
комбајн, велике комбиноване пољопривредне 
машине и итд). 

Висина подстицајних средстава за ову намјену 
износи 30% од цијене купљене опреме или 
механизације тј. износа инвестираних 
средстава, максимално до 15.000,00 КМ. 

Опрема и механизација за коју се тражи 
подршка мора бити намјењена искључиво у 
сврху пољопривредне производње. 

Уз захтјев се, поред докумената наведених у 
члану 2, став 4. ове Одлуке, 

прилаже сљедећа документација: 

- доказ о висини инвестираних средстава у 
складу са чланом 3. ове Одлуке, 

- овјерена изјава корисника подстицаја да 
пољопривредну опрему или механизацију неће 
отуђити у периоду од пет година. 

Крајњи рок за подношење захтјева је 30. 
новембар текуће године. 

 

Члан 2. 

 

У члану 9. став 3. алинеје 3. и 4. мијењају се и 
гласе:  

„- овјерена копија грађевинске дозволе, или 
локацијских услова са стручним мишљењем  
уколико за наведени објекат није обавезно 
издавање грађевинске дозволе (уколико се 
ради о изградњи објекта) или потврда о 
започетом поступу легализације издата од 
стране надлежног органа, уз доказ да је 
објекат започет или изграђен у 2020. години. 

-висина инвестиције се за објекте за које се 
издаје грађевинска дозвола утврђује на основу 
предрачунске вриједности из главног пројекта, 
а за објекте за које се не издаје грађевинска 
дозвола, као и за објекте који су у поступку 
легализације на основу уговора о извођењу 
радова са окончаном ситуацијом или 
достављених фискалних рачуна са фактуром о 
набавци грађевинског материјала за 
предметни објекат са датумом издавања 
рачуна у 2020. години у складу са чланом 3. 
ове Одлуке.“ 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                              

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број:02-12-17/20                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 12.06.2020.год       Василије Перић, дипл.ек. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи (,,Службени гласник Републике 
Српске '' број 97/16) и члана 68. и 89. Статута 
општине Угљевик (,,Службени билтен Општине 
Угљевик'' број: 7/17), Начелник општине 
Угљевик доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета 
Општине ЈУ Средњошколском центру 
,,Михаило Петровић Алас'' Угљевик 

 

II 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије 
у укупном износу од 900,00 КМ за награде 
ученику генерације и ученицима који су имали 
просјек оцјена 5,00 на крају школске  
2019/2020. године. 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења и 
биће објављено у ,,Службеном билтену 
општине Угљевик''. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број:02/3-611-2/20             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум, 11.06.2020.год.      Василије Перић, дипл.ек. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи (,,Службени гласник Републике 
Српске '' број 97/16) и члана 68. и 89. Статута 
општине Угљевик (,,Службени билтен Општине 
Угљевик'' број: 7/17), Начелник општине 
Угљевик доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета 
Општине ЈУ ОШ ,,Алекса Шантић'' Угљевик 

 

II 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије 
у укупном износу од 750,00 КМ за награде 
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ученицима и наставницима за успјехе на 
регионалним и републичким такмичењима и 
ученику генерације у школској 2019/2020. 
години. 

 

 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења и 
биће објављено у ,,Службеном билтену 
општине Угљевик''. 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број:02-40-764/20              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Датум, 27.05.2020.год.      Василије Перић, дипл.ек. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи (,,Службени гласник Републике 
Српске '' број 97/16) и члана 68. и 89. Статута 
општине Угљевик (,,Службени билтен Општине 
Угљевик'' број: 7/17), Начелник општине 
Угљевик доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета 
Општине ЈУ ОШ ,,Вук Караџић'' Забрђе 

 

II 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије 
у укупном износу од 300,00 КМ за награду 
ученику генерације у школској 2019/2020. 
години. 

III 

  

Рјешење ступа на снагу даном доношења и 
биће објављено у ,,Службеном билтену 
општине Угљевик''. 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број:02/3-40-791/20        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум, 29.05.2020.год.   Василије Перић, дипл.ек. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи (,,Службени гласник Републике 
Српске '' број 97/16) и члана 68. и 89. Статута 
општине Угљевик (,,Службени билтен Општине 
Угљевик'' број: 7/17), Начелник општине 
Угљевик доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета 
Општине ЈУ ОШ ,,Филип Вишњић'' Доња 
Трнова 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије 
у укупном износу од 300,00 КМ за награду 
ученику генерације у школској 2019/2020. 
години. 

 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења и 
биће објављено у ,,Службеном билтену 
општине Угљевик''. 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број:02/3-40-790/20        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум, 29.05.2020.год.   Василије Перић, дипл.ек. 

 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове  

Трг Драже Михајловића  бр. 1 

76330 Угљевик  

Број: 02/4-372-11/20 

                                                                              

О Г Л А С 

 

Одјељење за просторно  уређење и стамбено 
комуналне послове Општине Угљевик, Трг Драже 
Михаиловића број 1.  на основу рјешења  број 02/4-
372-11/20 од 22.05.2020. године извршио је у 
регистру зједница етажних власника стамбених 
зграда  у регистарском листу  број 1/20 упис  
оснивања Заједница етажних власника  ,,Његошева 
3“ Угљевик. Назив и сједиште  заједнице Његошева 
број 3  са сљедећим подацима : 

Број оснивача 6. Дјелатности заједнице: 
управљање зградом за рачун етажних власника, 
управљање зградом као заједничким објектом свих 
чланова заједнице, одлучивање о прикупљању 
новчаних средстава за одржавање заједничких 
дијелова, одлучивање о надоградњи зграде и 
држању животиња ван приватног стана и 
обављање других послова који су неопходни ради 
кориштења и одржавања. Заједница је овлаштена 
да у правном промету са трећим лицима закључује 
уговоре и обавља друге послове у оквиру своје 
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дјелатности самостално и без ограничења.За 
обавезе преузете у правном промету заједница 
одговара цијелом својом имовином. За обавезе 
заједнице које се односе на послове одржавања 
заједничких дијелова згарде одговарају 
супсидијарно оснивачи и чланови заједнице до 
висине свог удјела у плаћању и трошкова 
инвестиционог и текућег одржавања. Марковић 
Слађана предсједник Скупштине заједнице заступа 
заједницу самостално и без ограничења. 

 

                         Службено лице органа  
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