
 
 

SLUŽBENI BILTEN 
OPŠTINE UGLJEVIK 

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

www.opstinaugljevik.net 

Petak, 07. april 2017. godine 

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

BROJ 5/17  GOD. LV 

Na  osnovu  člana 22.  stav 2 Zakona o stvarnim pravima 
(„Službeni glasnik RS“, broj 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 
i 18/16), člana  39. stav 2. tačke 2 i 13 Zakona  o  lokalnoj  
samoupravi („Službeni  glasnik  Republike  Srpske“, broj: 
97/16) i  člana 26.  Statuta  opštine Ugljevik („Službeni  
glasnik  opštine Ugljevik“, broj: 6/05, 4/07,   4/08, 5/09, 4/12 i 
3/14), Skupština  opštine  Ugljevik  na  sjednici  održanoj  
dana  31.03.2017.  godine, d o n o s i 

O D L U K U 
O DODJELI NA KORIŠĆENjE POSLOVNOG 

PROSTORA 
 

Član 1. 

            Ovom Odlukom dodjeljuje se Javnoj ustanovi 
Centar za socijalni rad Ugljevik na korišćenje bez naknade 
poslovni prostor - kancelarija na prvom spratu u Poslovnom 
objektu u Ugljeviku koji se nalazi u Ulici Trg Draže 
Mihajlovića, izgrađen na parceli označenoj kao k.č. broj 548., 
upisana u List nepokretnosti broj 594. K.O. Ugljevik  i to: 

1. Kancelarija broj 9, površine od 30,00 m2, i 
2. Kancelarija u šalter sali Opštine Ugljevik. 

Poslovni prostor iz stava 1. ovog člana će se koristiti za 
obavljanje poslova JU Centar za socijalni rad Ugljevik.  

Član 2. 

          Kancelarija u šalter sali Opštinske uprave Ugljevik 
dodjeljuje se na privremeno korištenje i ista će se koristiti od 
strane Centra prilikom rada  Komisije za procjenu invaliditeta.   

 

Član 3. 

          Pravo korišćenja predmetnog poslovnog prostora 
neće se evidentirati u katastarskoj i zemljišnoknjižnoj 
evidenciji. 

          Zadužuje se Načelnik opštine da sa JU Centar za 
socijalni rad Ugljevik zaključi ugovor o korišćenju poslovnih 
prostora iz člana 1. ove Odluke. 

 

Član 4. 

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

 

 
REPUBLIKA  SRPSKA                                  PREDSJEDNIK SO-e 

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK      Đoko Simić, profesor 

Broj: 01-374-9/17                                                                                 

Datum, 31.03.2017.godine 

            

  Na osnovu člana 356. stav 2. Zakona o stvarnim 
pravima („Službeni glasnik RS“, broj 124/08, 3/09, 58/09, 
95/11 i 18/16), člana 39. stav 2. tačka 13 Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 97/16) i člana 26. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni glasnik RS“, broj 6/05, 
4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) Skupština opštine Ugljevik na 
sjednici održanoj dana, 31.03. 2017. godine   d o n o s i 

O D L U K U 
O PROMJENI STATUSA ODREĐENOG ZEMLjIŠTA U 

K.O. ZABRĐE 
 

Član 1. 

     Utvrđuje se da je izgubilo status nepokretnosti dobro u 
opštoj upotrebi – putevi, zemljište označeno kao k.č. broj 
205/5, Zv. „Sasjeka“, njiva 4 klase , površine od 51 m2, 
upisana u  List nepokretnosti broj 257. K.O. Zabrđe. 

                                        Član 2.                                              

    Nekretnine iz člana 1. ove Odluke upisaće se u 
katastarskoj evidenciji Republičke uprave za geodetske i 
imovinsko-pravne poslove – područna jedinica Ugljevik, kao 
posjed Opštine Ugljevik. 

 

Član 3. 

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

 
REPUBLIKA  SRPSKA                               PREDSJEDNIK SO-e 

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK           Đoko Simić, profesor 
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Broj:01-475-12/17                                                                                

Datum,31.03.2017. godine 

                                       

Na  osnovu  člana 22. stava 2. i člana 348. stav 3. 
Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik RS“, broj 
124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 i 18/16), člana  39. stav 2. 
tačke 2. i 13. Zakona  o  lokalnoj  samoupravi („Službeni  
glasnik  Republike  Srpske“, broj 97/16) i  člana 26.  Statuta  
opštine Ugljevik („Službeni  glasnik  opštine Ugljevik“, broj: 
6/05, 4/07,   4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Skupština  opštine  
Ugljevik  na  sjednici  održanoj  dana 31.03. 2017.  godine,    
d o n o s i 

O  D  L  U  K  U 
O  PRODAJI ZEMLjIŠTA NEPOSREDNOM 

POGODBOM 
 

Član 1. 

           Ovom odlukom prodaje se neposrednom 
pogodbom nepokretnost označena kao k.č. broj 1071/7, zv. 
„Kostičino groblje“, pašnjak, površine od 1370 m2 upisana u  
z.k. uložak broj 798. K.O. Ugljevik Srpskoj pravoslavnoj 
crkvenoj opštini Ugljevik Sjever,  radi izgradnje objekta 
vjerske zajednice – crkve u Ugljevik Selu. 

Član 2. 

        Ukupna prodajna cijena nepokretnosti iz člana 1. 
ove Odluke iznosi 6.850,00 KM. 

 

Član 3. 

       Ovlašćuje se Načelnik opštine Ugljevik da na osnovu 
ove Odluke zaključi Ugovor o kupoprodaji sa kupcem, po 
prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju 
Pravobranilaštva Republike Srpske, Sjedište zamjenika u 
Bijeljini.  

 

Član 4. 

         Prodajnu cijenu navedene nepokretnosti imenovana 
je obavezan uplatiti prije zaključenja kupoprodajnog ugovora. 

Član 5. 

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

 
REPUBLIKA  SRPSKA                              PREDSJEDNIK SO-e 

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK    Đoko Simić, profesor 

Broj:  01-475-13/17                                                                          

Datum, 31.03.2017.godine  

 

 Na osnovu člana 47. Zakona o uređenju prostora i 
građenju („Službeni glasnik RS“, broj 40/13, 106/15 i 3/16), 
člana 39. stav 2 tačke 2 i 8 („Službeni glasnik Republike 
Srpske“ broj 97/16) i člana 26. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“,br. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 
4/12 i 3/14) i Odluke o pristupanju izrade izmjene 
Regulacionog plana „Industrijska zona Ugljevik“ Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 11/16) Skupština 
opštine Ugljevik na sjednici održanoj  31.03.  2017. godine 
donosi 

O D L U K U 
O UTVRĐIVANjU NACRTA IZMJENE 

REGULACIONOG PLANA „INDUSTRIJSKA ZONA 
UGLjEVIK“  UGLjEVIK 

 

Član 1. 

       Utvrđuje se Nacrt Izmjene Regulacionog plana 
„Industrijska zona Ugljevik“ Ugljeviku izrađen od strane DOO 
„Zavod za urbanizam i projektovanje“ Bijeljina, mart 2017. 

godine koji obuhvata lokaciju od tri parcele označene kao k.č. 
broj 723/95, 723/96 i 723/97 K.O. Ugljevik, kao i prostor 
između istih i korita rijeke Janje. 

Član 2. 

         Utvrđeni Nacrt Izmjene Regulacionog plana 
„Industrijska zona Ugljevik“ Ugljeviku  sadrži tekstualni i 
grafički dio. 

 

Tekstualni dio sadrži: 

 

A. ORGANIZACIONA I STRUČNA PRIPREMA 
             PLANA 

B. ANALIZA I OCJENA STANjA ORGANIZACIJE, 
             UREĐENjA I KORIŠĆENjA PROSTORA I 
            PROBLEMI STANjA ORGANIZACIJE, UREĐENjA 
            I KORIŠĆENjA PROSTORA  

C. CILjEVI PROSTORNOG RAZVOJA 

D. PROGRAM (KONCEPT) PLANA 

E. URBANISTIČKI USLOVI (STANDARDI) ZA 
           GRAĐENjE I UREĐENjE PROSTORA 

 

Grafički dio sadrži grafičke priloge: 

A) KARTE STANjA 

1. Geodetska podloga                                     1 : 500 

2. Postojeća funkcionalna organizacija prostora                                                    
                                                                               1 : 500 

3. Izvod iz Regulacionog plana „Industrijska zona 
          Ugljevik“ u Ugljevik („Službeni bilten opštine 
          Ugljevik“ broj 4/04 i 3/07)                           1 : 500 

4. Izvod oz Prostornog plana opštine Ugljevik 

     („Službeni bilten opštine Ugljevik“ broj 8/14)                        

5. Sintezna karta geoloških tematskih  oblasti                                    
                                                                            1 : 500 

B) KARTE PLANIRANOG RJEŠENjA 

1. Granica izmjene Regulacionog plana „Industrijska              
          zona Ugljevik“ u Ugljeviku                        1 : 500 

2. Plan parcelacije sa analitičko-geodetskim 
           elementima                                               1 : 500 

3. Plan prostorne organizacije                       1 : 500 

4. Plan saobraćaja                                         1 : 500 

5. Plan komunalne infrastrukture                   1 : 500 

6. Vanjsko uređenje                                       1 : 500 

7. Plan građevinskih i regulacionih linija  1 : 500 

 

Član 3. 

            Utvrđeni Nacrt izmjene Regulacionog plana 
„Industrijska zona Ugljevik“ u Ugljeviku nakon usvajanja ove 
odluke biće izložen na javni uvid u prostorijama Odjeljenja za 
prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine 
Ugljevik u trajanju od 30 dana. 

 

Član 4. 

           Nosilac pripreme Plana Odjeljenje za prostorno 
uređenje i stambeno – 

komunalne poslove opštine Ugljevik obavijestiće javnost 
o mjestu, vremenu i načinu izlaganja utvrđenog nacrta putem 
oglasa. koji će se objaviti u dva sredstva javnog informisanja 
najmanje dva puta, s tim da će prva obavijest objaviti 8 dana 
prije početka javnog uvida, a druga 15 dana od početka 
izlaganja nacrta dokumenta prostornog uređenja na javni 
uvid. 

 

Član 5. 

           Oglas iz prethodnog člana će sadržati mjesto, 
datum, početak i trajanje javnog uvida, mjesto i datum jednog 
ili više javnih izlaganja, mjesto i vrijeme pružanja pojašnjenja 
predloženih planskih rješenja zainteresovanim licima od 
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predstavnika nosioca izrade i Odjeljenja za prostorno 
uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštine Ugljevik, te 
rok do kada se  mogu poslati prijedlozi, primjedbe i mišljenja 
iz Nacrta dokumenta. 

lan 6. 

            Nosilac pripreme Plana obavezan je da na mjestu 
na kojem je izložen utvrđeni Nacrt obavijesti javnost da se 
detaljnije informacije, obavještenja i pomoć u formulisanju 
primjedbi mogu dobiti kod nosioca pripreme i nosioca izrade 
dokumenta. 

 

Član 7. 

            Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na utvrđeni Nacrt 
dokumenta upisuju se u svesku sa numerisanim stranama, 
koja će se nalaziti u prostoriji u kojoj će utvrđeni Nacrt biti 
izložen, ili se u pisanoj formi mogu dostavljati nosiocu 
pripreme koji je obavezan da ih proslijedi nosiocu izrade 
dokumenta. 

Član 8. 

            Nosilac izrade obavezan je da razmotri sve 
primjedbe, prijedloge i mišljenja koji su dostavljeni tokom 
javnog uvida i prije utvrđivanja prijedloga izmjene plana 
prema njima zauzme stav, te da obrazložen stav u pisanoj 
formi dostavi nosiocu pripreme i licima koja su dostavila svoje 
prijedloge i mišljenja. 

Prijedlog izmjene plana utvrđuje se na osnovu nacrta koji 
je bio objavljen i stava prema primjedbama, prijedlozima i 
mišljenjima na taj nacrt. 

U prijedlogu izmjene plana ne mogu se mijenjati rješenja 
iz nacrta plana, osim onih na koja je bila stavljena osnovna 
primjedba, prijedlog ili mišljenje. 

Stav nosioca izrade prema primjedbama, prijedlozima i 
mišljenjima razmatra se na javnoj raspravi na koju se 
pozivaju predstavnici nosioca pripreme, nosioca izrade i 
organa i pravnih lica iz člana 42. stav 3. Zakona o uređenju 
prostora i građenju, te članova Savjeta plana. 

                                                                

Član 9. 

          Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-
komunalne poslove opštine Ugljevik objaviće javni poziv za 
stručnu raspravu u najmanje jednom dnevnom listu 
dostupnom na teritoriji cijele republike tri dana prije i na dan 
održavanja rasprave na koju mobu da prisustvuju sva 
zainteresovana lica. Ako javnoj raspravi ne prisustvuju 
uredno pozvani ovlašćeni stručni predstavnici i organa i 
pravnih lica iz člana 42. stav 3. Zakona o uređenju prostora i 
građenju smatra će se da su prihvatili prijedlog izmjene 
plana.  

                                                                

Član 10. 

Ako se prijedlog izmjene plana na osnovu prihvaćenih 
prijedloga, primjedbi i mišljenja dostavljenih u toku javnog 
uvida značajno razlikuje od nacrta izmjene plana Odjeljenje 
za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove 
opštine Ugljevik dužno je da organizuje ponovo javni uvid. 

Trajanje ponovnog javnog uvida ne može biti kraće od 8 
dana. 

Ponovni javni uvid se može sprovoditi najviše dva puta 
nakon čega se donosi nova odluka o izradi izmjene plana. 

Član 11. 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA                                  PREDSJEDNIK SO-e 

SKUPŠTINA  OPŠTINE UGLjEVIK               Đoko Simić, profesor                                            
Broj: 01-363-4/17                                                                                  

Datum, 31.03.2017.godine 

                           

 Na  osnovu  člana 39. stav 2.  Zakona  o  lokalnoj  
samoupravi („Službeni  glasnik  Republike  Srpske“, broj: 
97/16) i  člana 26.  Statuta  opštine Ugljevik („Službeni  
glasnik  opštine Ugljevik“, broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 
3/14), Skupština  opštine  Ugljevik  na  sjednici  održanoj  
dana 31.03. 2017.   godine, d o n o s i 

O D L U K U 
O PRENOSU ULAGANjA SA OPŠTINE UGLjEVIK 

 

Član 1. 

           Ovom Odlukom prenose se ulaganja u imovinu sa 
stanjem na dan 31.12.2016. godine sledećim subjektima i to: 

 

1. JP „Putevi Republike Srpske“ Banja Luka 

- ulaganja koja se odnose na Regionalni put R 459 na 
sledećim dionicama: 

- Zabrđe - Numera   - nabavna vrijednost iznosi 203.242,50 
KM, godina aktiviranja 2005, 

- Numera – Ugljevička Obrijež – nabavna vrijednost iznosi 
182.750,00 KM, godina aktiviranja 2005, 

- Crveno Brdo – Donja Trnova – nabavna vrijednost iznosi 
410.000,00 KM, godina aktiviranja 2005, 

- Mezgraja – Prosjeka – nabavna vrijednost iznosi 42.258,50 
KM, godina aktiviranja 2005, 

- Stari Ugljevik – Raskrsnica Mikosavljevići- nabavna 
vrijednost iznosi 38.378,70 KM, godina aktiviranja 2007, 

- R 459 Donja Trnova – nabavna vrijednost iznosi 
420.000,00 KM, godina aktiviranja 2006, 

- Mikosavljevići – crkva – Stari Ugljevik – nabavna vrijednost 
iznosi 179.431,35 KM, godina aktiviranja 2010,  

- Mezgraja Gaj – raskršće (k.Pere Todorovića) – nabavna 
vrijednost iznosi 47.916,84 KM, godina aktiviranja 2010, 

- Zabrđe – Numera – nabavna vrijednost iznosi 211.722,72 
KM, godina aktiviranja 2010,  

- Mikosavljevići Falčići – nabavna vrijednost iznosi 
85.000,00 KM, godina aktiviranja 2010,  

- Radovanovići – Gajići – nabavna vrijednost iznosi 
42.387,15 KM, godina aktiviranja 2009, 

- Stari Ugljevik – Prosjeka – nabavna vrijednost iznosi 
252.755,92 KM, godina aktiviranja 2012. 

2. Osnovna škola „Aleksa Šantić“ Ugljevik 

- ulaganje u školu u Ugljevik Selo – nabavna vrijednost 
iznosi 44.713,88 KM , godina aktiviranja 2006, 

- ulaganje u ogradu školskog dvorišta u Ugljevik Selu - 
nabavna vrijednost iznosi 21.111,05 KM, godina aktiviranja 
2011, 

- ulaganje u OŠ Mezgraja Gaj - nabavna vrijednost iznosi 
160.650,00 KM godina aktiviranja 2010, 

- ulaganje u sportsko igralište Mezgraja Gaj - nabavna 
vrijednost iznosi 16.487,22 KM godina aktiviranja 2013, 

- ulaganje u OŠ Mezgraja Kose - nabavna vrijednost 
iznosi 160.650,00 KM godina aktiviranja 2010, 

- ulaganje u školsko dvorište Mezgraja - nabavna 
vrijednost iznosi 12.228,62 KM godina aktiviranja 2009, 

- ulaganje u školu u Obriježi - nabavna vrijednost iznosi 
66.850,35 KM godina aktiviranja 2006, 

- ulaganje u sportski teren Ug. Obrijež - nabavna 
vrijednost iznosi 34.257,18 KM godina aktiviranja 2008, 

- ulaganje u ogradu škole u Ug. Obriježi - nabavna 
vrijednost iznosi 10.709,13 KM, godina aktiviranja 2006, 

- ulaganje u dograđeni dio OŠ Ugljevik - nabavna 
vrijednost iznosi 564.779,79 KM, godina aktiviranja 2006, 

- ulaganje u betonsko igralište Janjari - nabavna 
vrijednost iznosi 15.965,15 KM , godina aktiviranja 2006, 
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3. Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Zabrđe 

- ulaganje u školu Korenita - nabavna vrijednost iznosi 
391.187,23 KM, godina aktiviranja 2006, 

- ulaganje u igralište MZ Korenita (ograde) - nabavna 
vrijednost iznosi 34.916,25 KM, godina aktiviranja 2013, 

- ulaganje u školu G. Zabrđe sa ogradom - nabavna 
vrijednost iznosi 294.845,84 KM, godina aktiviranja 2006, 

- ulaganje u fiskulturnu salu Zabrđe Donje - nabavna 
vrijednost iznosi 58.016,00 KM , godina aktiviranja 2006, 

- ulaganje u sportsko igralište G. Zabrđe - nabavna 
vrijednost iznosi 8.068,72 KM, godina aktiviranja 2013, 

- ulaganje u školu u Maleševcima - nabavna vrijednost 
iznosi 262.533,45 KM, godina aktiviranja 2006, 

- ulaganje u igralište Maleševci - nabavna vrijednost 
iznosi 26.572,50 KM, godina aktiviranja 2006, 

- ulaganje u centralno grijanje škole u Zabrđu -  nabavna 
vrijednost iznosi 56.050,72 KM,  godina aktiviranja 2007, 

- ulaganje u kotlovnicu škole Zabrđe - nabavna vrijednost 
iznosi 62.615,68 KM godina aktiviranja 2007, 

- ulaganje u fudbalski teren Korenita – nabavna vrijednost 
iznosi 18.806,58 KM, godina aktiviranja 2007. 

4. Osnovna škola „Filip Višnjić“ Donja Trnova 

- ulaganje u školu Crveno Brdo - nabavna vrijednost 
iznosi 136.650,00 KM, godina aktiviranja 2010, 

- ulaganje u školu (obdanište) S. Trnova - nabavna 
vrijednost iznosi 142.771,98 KM, godina aktiviranja 2009, 

- ulaganje u zgradu škole Trnova - nabavna vrijednost 
iznosi 222.815,32 KM, godina aktiviranja 2007, 

- ulaganje u kotlovnicu OŠ D. Trnova - nabavna vrijednost 
iznosi 85.041,56 KM,  godina aktiviranja 2009, 

- ulaganje u igralište OŠ D. Trnova - nabavna vrijednost 
iznosi 20.800,00 KM, godina aktiviranja 2006, 

 

5. Srednja škola „Mihajlo Petrović Alas“ Ugljevik 

- ulaganje u sanaciju ravnog krova SŠC - nabavna 
vrijednost iznosi 58.469,93 KM,  godina aktiviranja 2008, 

- ulaganje u zamjenu vanjske stolarije objekta SŠC - 
nabavna vrijednost iznosi 59.410,00 KM, godina aktiviranja 
2008, 

- ulaganje u školske sportske terene srednje škole - 
nabavna vrijednost iznosi 32.563,00 KM,  godina aktiviranja 
2009, 

 

6. „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina 

- ulaganje u 10 kV kablovski dalekovod - nabavna 
vrijednost iznosi 22.837,24 KM, godina aktiviranja 2008, 

- ulaganje u 10 kV kablovski dalekovod „Industrija“ - 
nabavna vrijednost iznosi 70.202,48 KM, godina aktiviranja 
2009, 

- ulaganje u niskonaponski priključak ul. Prve majevičke 
brigade - nabavna vrijednost iznosi 16.280,58 KM godina 
aktiviranja 2010, 

- ulaganje u niskonaponsku mrežu TP Ugljevik - nabavna 
vrijednost iznosi 10.807,20 KM, godina aktiviranja 2010, 

- ulaganje u podzemni kablovski vod za napajanje 
stambene zgrade - nabavna vrijednost iznosi 15.233,40 KM, 
godina aktiviranja 2008, 

7. A.D. „KOMPRED“ Ugljevik 

- ulaganje u vodovod gradski Ugljevik – Ulica Sokolska - 
nabavna vrijednost iznosi 2.351,70 KM, godina aktiviranja 
2009, 

- ulaganje u bunar B7 Ugljevik - nabavna vrijednost iznosi 
49.400,00 KM, godina aktiviranja 2006, 

8. GRAD BIJELjINA 

- ulaganje u put Mićin grob 50 % dionice - nabavna 
vrijednost iznosi 69.116,81 KM, godina aktiviranja 2006, 

- ulaganje u put L 3 Korenita - Piperci - nabavna 
vrijednost iznosi 31.259,52 KM, godina aktiviranja 2010, 

9. Srpska pravoslavna crkva Donje Zabrđe 

- ulaganje u stazu plato i asvaltiranje puta oko crkve 
Donje Zabrđe - nabavna vrijednost iznosi 12.118,25 KM , 
godina aktiviranja 2010, 

10. Srpska pravoslavna crkva Tutnjevac  

- ulaganje stazu plato i asvaltiranje puta oko crkve 
Tutnjevac - nabavna vrijednost iznosi 21.138,32 KM, godina 
aktiviranja 2010. 

11. Fudbalski klub „Borac“ Ugljevička Obrijež 

- ulaganje u svlačionicu, nabavna vrijednost iznosi 
39.188,21 KM, godina aktivirinja 2010. 

 

Član 2. 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Odjeljenje za 
finansije Opštinske uprave opštine Ugljevik koje će o 
sprovođenju iste obavijestiti organizacije kojima se vrši 
prenos imovine. 

Član 3. 

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

 
REPUBLIKA  SRPSKA                                PREDSJEDNIK SO-e 

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK            Đoko Simić, profesor 

Broj: 01-374- 10/17                                                                               

Datum, 31.03.2017.godine 

                  

              Na osnovu člana 12. stav 1 Zakona o sistemu 
javnih službi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 68/07 
i 109/12) člana 39. stav 2. tačke 2 i 34. Zakona  o  lokalnoj  
samoupravi („Službeni  glasnik  Republike  Srpske“, broj 
97/16) i  člana 26.  Statuta  opštine Ugljevik („Službeni  
glasnik  opštine Ugljevik“, broj: 6/05, 4/07,   4/08, 5/09, 4/12 i 
3/14), Skupština  opštine  Ugljevik  na  sjednici  održanoj  
dana 31.03.          2017.  godine,  d o n o s i 

O  D  L  U  K  U 
O  DOPUNI ODLUKE O OSNIVANjU CENTRA ZA 

KULTURU U UGLjEVIKU 
 

Član 1.   

             U Odluci o osnivanju Centra za kulturu u 
Ugljeviku („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 2/07 i 8/07) 
u članu 11. poslije stava 1. dodaju se stavovi 2. i 3. koji glase: 

 

            „JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik ima 
pravo iznajmljivanja prostorija plave sale, hola u prizemlju, 
galerije i multifunkcionalne prostorije fizičkim i pravnim licima, 
radi organizovanja svečanih, obrazovnih i drugih događaja. 

             Visinu naknade za korištenje gore navedenih 
prostorija odrediće Upravni odbor JU Centar za kulturu „Filip 
Višnjić“ Ugljevik.“ 

 

Član 2. 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA                               PREDSJEDNIK SO-e 

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK            Đoko Simić, profesor 

Broj: 01-  374-11/17                                                                               

Datum, 31.03.2017.godine  

 

Na osnovu člana 10. stav 4. Zakona o javnim putevima ( 
„Službeni glasnik Republike Srpske“broj: 89/13), člana 39. 
stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi  („Službeni glasnik 
Republike Srpske “ broj: 97/16), člana 26. Statuta opštine 
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Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 
4/08, 5/09, 4/12 i 3/14 ) i Odluke o utvrđivanju mjerila i 
kriterijumima za odrđivanje lokalnih puteva i ulica u naselju 
na području opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“ broj: 2/17),  Skupština opštine Ugljevik na sjednici 
održanoj dana 31.03.2017.godine  donosi 

O D L U K U 
o razvrstavanju lokalnih puteva i ulica u naselju 

na području opštine Ugljevik 
 

I - OPŠTE ODREDBE 

 

Član 1. 

Ovom Odlukom se razvrstavaju lokalni putevi i ulice na 
području opštine Ugljevik, na osnovu mjerila i kriterijuma za 
njihovo određivanje, usvojenih Odlukom o utvrđivanju mjerila 
i kriterijumima za odrđivanje lokalnih puteva i ulica u naselju 
na području opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“ broj: 2/17). 

 

 

 

Član 2. 

 

Lokalni putevi, u smislu ove odluke, su javni putevi koji 
povezuju naselja na teritoriji Opštine, ili povezuju teritoriju 
Opštine sa mrežom drugih javnih puteva ili koji su značajni za 
saobraćaj na području Opštine, a koje Skupština opštine 
odlukom utvrdi kao takve na osnovu mjerila i kriterijuma za 
određivanje lokalnih puteva i ulica u naselju.  

 

Član 3. 

 

Nekategorisani putevi su površine koje se koriste za 
saobraćaj i koje su dostupne većem broju korisnika, a koji ne 
ispunjavaju kriterijume propisane odlukom za svrstavanje u 
lokalne puteve. 

 

Član 4. 

 

Ulica, u smislu ove odluke, je dio javnog puta u naselju, 
sa trotoarom i ivičnjakom, pored koje se najmanje sa jedne 
strane nalaze redovi kuća ili grupa zgrada.  

 

II – RAZVRSTAVANjE LOKALNIH PUTEVA I ULICA  

 

Član 5. 

 

Lokalni putevi na području opštine Ugljevik, na osnovu 
mjerila i kriterijuma iz Odluke o utvrđivanju mjerila i 
kriterijumima za odrđivanje lokalnih puteva i ulica u naselju 
na području opštine Ugljevik, razvrstavaju se na lokalne 
puteve prvog, drugog i trećeg reda, prema tabeli: 

 

 

Lokalni putevi prvog reda: 

 
Putna relacija Ukupna 

dužina u km 
L 

Most na potoku Starača- R-459, 
D.Trnova 

4,173 L 1 

Ugljevik-Zabrđe „Mićin grob“ 5,493 L 2 

Most na riječici „Bukovčica“ Korenita-
Piperci 

3,296 L 3 
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Lokalni putevi drugog reda: 

 

Putna relacija 
Ukupna dužina 

(km) 
L 

R 459, Tutnjevac-Bobetino Brdo 3,525 L 4 

M 18, Peljave-Mezgraja Gaj-Mezgraja Kose,R 459 6,166 L 5 

M18,RavnoPolje-Janjari-Atmačići-Glinje,R 459                                                                                7,650 L 6 

M18-G.Zabrđe (Crkva)-Tutnjevac, R 459 3,750 L 7 

Donja Trnova, Vašerište-Jakovići-Bukovac 5,588 L 8 

Donja Trnova, škola-Dobričići-Ravno Polje 3,548 L 9 

R 459,Modran-Ugljevik Selo(Mikosavljevići)-R 459 5,953 L 10 

R 459, Tutnjevac-Korenita-Piperci 6,607 L 11 

M18,Maleševci- Puškovac 2,120 L 12 

M 18, G.Zabrđe (Usjek Savići)-Tutnjevac, R 459 2,695 L 13 

R 459, Crveno Brdo-Srednja Trnova-Dobričići 5,443 L 16 

M 18-Mukat-Maleševci 4,480 L 17 

R 459, Crveno Brdo-Donja Krćina-Gornja Krćina-Bare 6.882 L 21 

M 18,Maleševci-Spomenik iz 2.Svje.rata-Ruščići(G.Zabrđe),L7 1,487 L 24 

Korenita,Miličin bunar-Tomići-Posavci 3,397 L 34 

Ugljevik (Sjever)-Petrovići-R 459-Jovičići (G.Čađavica) 2,028 L 35 

Ugljevik, R 459-Raskršće (Stankovići),G.Zabrđe 1,362 L 36 

R 459, Stari Ugljevik-Rezervoar gradskog vodovoda 1,000 L 48 

Popovići, L2 -Stevčanovići- Stankovići-Crkva (G.Zabrđe) 3,084 L 50 

 

Lokalni putevi trećeg reda: 

 

Putna relacija 
Ukupna dužina 

(km) 
L 

Ugljevik,Sjever -Zabrđe-Sarići-R 459 1,240 L 14 

Ugljevik,Sjever-Zabrđe (Stjepanovići)-R 459 1,517 L 15 

R 459, Mezgraja Gaj-Škola-Groblje-L 5 2,200 L 18 

L3-Torlakovići-Stankovići-Škola-Popovići,L3 5,626 L 19 

D.Zabrđe, L2-Posavci-D.Zabrđe,L2 3,572 L 20 

G. Zabrđe,L7 -Maleševci (škola)L12 2,180 L 22 

Maleševci,L12-prema Releju 2,500 L 23 

Ugljevička Obrijež, M 18-Đukići, R 459 0,505 L 25 

R 459, Tutnjevac-Mitrovići 3,060 L 26 

Termoelektrana-Mukat,L17 0,740 L 27 

Ugljevička Obrijež, M 18 -skretanje za Ug.Selo,L10 0,325 L 28 

R 459, Stari Ugljevik-Bojići-Tomići-Vidovići-Jovanovići 2,000 L 29 

L29, Stari Ugljevik -Sarije 1,500 L 30  

R 459, Stari Ugljevik-G.Vučijak 0,900 L 31 

Ug.Obrijež,R 459, Gopića bunar -Groblje 1,515 L 32 

Termoelektrana-Perići(Stara pruga)-Most na Janji(grads. dio) 2,364 L 33 

R 459, Crveno Brdo-Donja Krćina 1,700 L 37 

Mezgraja Kose,L5-Todorovići-Lazići-Mirkovići-Škola,L5 3,718 L 38  

Ugljevik Selo,L10-Miljanovići-Simići 1,300 L 39 

Ugljevik Selo, Zarići,L10-Spasojevići 1,000 L 40 

Ug.Obrijež, M 18, Jovičići-Put „Gopića bunar-Groblje“ 0,330 L 41 

Ugljevička Obrijež, Mitrovići- Put „Gopića bunar-Groblje“ 0,500 L 42 

Ravno Polje, M 18- Arsenovići, groblje 1,000 L 43 

Tutnjevac,R 459-Miloševići-Mitrovići,L26 1,011 L 44 

Tutnjevac,R 459 -Nikolići-Krstići-L4 1,815 L 45 

Ug.Selo,Starača-Babići- škola,L10 1,750 L 46 

Modran, Veterinarska stanica-Baljak 1,500 L 47 

R 459-Falčići (Neškovići) 1,950 L 49 

Termoelektrana,Perići-Brđani-Prokos-L33 2,630 L 51 

R 459-Tešići-Čardak-Malići,R459 1,000 L 52 

Glinjsko raskršće, R 459-Žuge 1,200 L 53 

Gornja Krćina, Panjici-Bare,L21 2,240 L 54 
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Član 6. 

 

Ulice na području opštine Ugljevik, na osnovu mjerila i kriterijuma iz Odluke o utvrđivanju mjerila i kriterijumima za odrđivanje 
lokalnih puteva i ulica u naselju na području opštine Ugljevik, razvrstavaju se na ulice prvog,drugog, trećeg reda i na javne 
staze, prema tabeli: 

 

 

Ulice prvog reda: 

 

Naziv ulice Dužina ulice (m) 

Karađorđeva 490 

Njegoševa 745 

Svetog Save 735 

Bogutovačka 800 

Zabrđska 300 

 

 

Ulice drugog reda: 

 

Naziv ulice Dužina ulice (m) 

Kralja Petra I 301 

Radomira Arsenovića 789 

Jovana Dučića 308 

Ćirila i Metodija 732 

Patrijarha Srpskog Pavla 138 

Mihaila Pupina 531 

Petra Kočića 202 

Vojvode Kerovića 810 

Pukovnika Milana Jovića 140 

Đure Bižića  1450 

Rudarska 274 

Hilandarska 1121 

Zekina 907 

Ive Andrića 215 

Drage Tokića 547 

Miloša Crnjanskog 210 

Knez Ive od Semberije 215 

Kosovke djevojke 209 

Prve majevičke brigade 310 

Miloša Obilića 283 

Vojvode Mišića 440 

 

 

Ulice trećeg reda: 

 

Naziv ulice Dužina ulice (m) 

Nikole Tesle 162 

Cara Dušana 180 

Sokolska 173 

Srpske sloge 130 

Starine Novaka 130 

Gavrila Principa 116 

Perike Tešića 602 

Vidovdanska 90 

Kapetana Leke 160 

Filipa Višnjića 460 

Starougljevička 260 

Majevički četnički korpus 735 

Branka Pantelića Pantera 245 

Solunskih dobrovoljaca 255 

Hercegovačka 200 

Vuka Karadžića 168 
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Popa Vase Pelagića 999 

Jasenovačkih žrtava 210 

Krajiška 370 

Požarnička 231 

Nova 2 150 

Nova 3 120 

Nova 4 125 

 

Javne staze: 

Naziv ulice 

Trg Draže Miihailovića 

 

III – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

 

Član 7. 

Donošenjem ove Odluke stavlja se van snage Odluka o utvrđivnju lokalnih puteva na području opštine Ugljevik („Službeni 
bilten opštine Ugljevik“,br: 1/06). 

 

Član 8. 

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

 

 

REPUBLIKA SRPSKA                                                                    PREDSJEDNIK SO-e 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                                   Đoko Simić, profesor 

SKUPŠTINA OPŠTINE                                                              

Broj: 01-345-37/17 

Datum:  31.03.2017.godine                            

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Na osnovu člana 26. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14 ), 
Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 31.03. 2017. godine, donosi  

 

P R O G R A M 
PROLjETNE SJETVE ZA 2017. GODINU 

 

Elementi Programa proljetne sjetve u 2017. godini, urađeni, su na bazi raspoloživih površina oraničnog zemljišta u oblasti 
primarne poljoprivredne proizvodnje. Na području Opštine Ugljevik ukupne oranične površine iznose 7295 ha. Bilans sjetvenih 
površina za 2016/2017. godinu može se sagledati iz sledećeg pregleda. 

1. zasijano u jesen 2016. godine 1765 ha. 

2. plan proljetne sjetve u 2017. godini 4572 ha.  

3. krmno bilje stari uzgoj 958 ha. 

 

 I – PROGRAM PROLjETNE SJETVE 

 Osnovnu kulturu u proljetnoj sjetvi čini kukuruz. U strukturi proljetne sjetve 2017. godini, sjetva kukuruza planira se na 
površini od 3920 ha na individualnom sektoru. Sjetva povrća ima veoma značajno mjesto u ukupnoj strukturi proljetne sjetve u 
2017. godini. U ukupnoj strukturi sjetve povrća osnovnu kulturu čini krompir. 

 

II – UKUPNO PLANIRANE SJETVENE POVRŠINE SU SLEDEĆE  

-Procjena- 

 ___________________________________________________________________________  

Red.                  K u l t u r a                                                                          U  h e k t a r i m a  

Broj                                              Individualni             Državni                         U k u p n o  

                                                             sektor                      sektor 
___________________________________________________________________________  

1.Jara pšenica                                       -                                 -                                           -       
___________________________________________________________________________ 

2. Jari ječam                                            -                                 -                                           -  
___________________________________________________________________________ 

3. Jara zob                                                -                                 -                                           -  
___________________________________________________________________________ 

4. Kukuruz                                           3920                              -                                          3920  
___________________________________________________________________________  
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5.Soja                                                       -                                 -                                           - 
___________________________________________________________________________  

6.Suncokret                                            -                                 -                                           -    
___________________________________________________________________________  

7.Duvan                                                    -                                 -                                           -  
___________________________________________________________________________  

8.Šećerna repa                                      -                                  -                                           -     
___________________________________________________________________________  

9.Krompir                                           312                                -                                           312 

___________________________________________________________________________ 

10.Ostalo povrće                                300                                -                                          300                                                               
_____________________________________________________________________________ 

11.Krmno bilje                                      40                                -                                             40                                                                           
_____________________________________________________________________________ 

 EFEKTIVNA SJETVA UKUPNO: 4572                               -                                               4572 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

III- Osnovni uslov za izvršenje programa proljetne sjetve u 2017. godini je uspješno obavljena proljetna sjetva za ostvarivanje 
poljoprivredne proizvodnje 2017. godine. U tom cilju potrebno je sortno sjeme, mineralna đubriva, sredstva za zaštitu bilja, 
poljoprivredna mehanizacija, rezervni dijelovi gorivo, vremenski uslovi i dr.  

 

1. S j e m e 

 Za potrebe proljetne sjetve 2017. godine potrebne su količine sortnog sjemena iz domaće proizvodnje i to: 
___________________________________________________________________________  

Red.       K u l t u r a                  Površnia                potrebna količ.        Ukupna sjemena      

 br.                                                   ha                               kg/ha                                  -tona- 
______________________________________________________________________________    

1.         K u k u r u z                      3920                              15                                             59 

2.         K r o m p i r                      312                           2300                                          717       
______________________________________________________________________________  

 

2. Mineralna đubriva 

 Za izvršenje Programa proljetne sjetve 2017. godine, potrebno je oko 1143 tone mineralnih đubriva ili 250 kg. po jednom 
hektaru sjetvene površine. S obzirom na visoku cijenu đubriva i sjemenskog kukuruza, velika je vjerovatnoća da se predviđene 
količine neće utrošiti. Do sada je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R.S. za proljetnu i jesenju sjetvu 
regresiralo D-2 po umanjenoj cijeni od 0,60 KM/ litar od stvarne cijene goriva registrovanim poljoprivrednim proizvođačima, a 
koji su izmirili sve obaveze prema ovom Ministarstvu. 

 

3. Poljoprivredna mehanizacija  

Broj mehanizacije sa kojima raspolaže agrarna privreda Opštine Ugljevik je zadovoljavajuća i garantuje da će se sjetva 
uspješno i u optimalnom roku obaviti, što će zavisiti i od vremenskih uslova za vrijeme sjetve.  

 

4. Sredstva za zaštitu bilja  

Upotrebom sredstava za zaštitu bilja je od izuzetnog značaja za ostvarenje prinosa i same proizvodnje pa je stoga neophodno 
na vrijeme obezbjediti dovoljne količine istih. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na insekticide, herbicide te ostala sredstva 
za zaštitu bilja i na vrijeme ih primjeniti.  

 

5. Dizel gorivo  

Za izvršenje Programa proljetne sjetve potrebno je dizel goriva u količini od 548,640 litara, a to je na 1 ha/120 lit. D-2.  

 

 

R E P U B L I K A  S R P S K A                                                             PREDSJEDNIK SO-e 

SKUŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                                           Đoko Simić, profesor 

Broj: 01- 330-15 /17                                                                            

 Datum, 31.03. 2017. godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLjEVIK – Broj 5                       07.04.2017. 

 

Na osnovu člana 26. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni 
bilten Opštine Ugljevik,, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 
3/14 ), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 31.03. 
2017. godine, usvaja  

IZVJEŠTAJ 
O REALIZACIJI PROGRAMA O RASPOREĐIVANjU I 

USMJERAVANjU NOVČANIH   SREDSTAVA 
PRIKUPLjENIH NA OSNOVU PRIHODA OD 

POSEBNIH VODNIH NAKNADA ZA  2016.GOD 
 

      Skupština opštine Ugljevik je 15 .12.2015 god. 

usvojila  Program i 23.12.2016.god.izmijenjeni program   o 

raspoređivanju i usmjeravanju novčanih sredstava 

prikupljenih na osnovu prihoda od  posebnih  vodnih naknada  

za  2016.godinu. Ukupno ralizovano prihoda po osnovu 

vodnih naknada u 2016.godini je 117.788,00KM.Prihodi koji 

se uplaćuju po ovom osnovu vode se na računu posebnih 

namjena.Početno stanje na računu posebnih namjena 

iznosilo je 1,402.00 KM a naplaćeno 117.839,13 KM,krajnje 

stanje iznosi 827,00KM što znači da su potrošena sredstva 

od vodnih naknada u 2016.godini iznosila 118.363,00KM. 

Programom su definisani sledeći projekti: program sanitarne 

zaštite izvorišta, poboljšanje vodosnabdijevanja u Ugljeviku, 

odvodnju atmosferskih voda, i održavanje potoka Laktenica. 

 

PROGRAM I REALIZACIJA PROGRAMA PRIKAZANI 

SU SLEDEĆOM TABELOM: 

 
R.

br 

                                     

OPIS                            

PROGRAM 

  (2016.god.) 

IZVRŠENjE 

(2016.god) 

 

1 
 

Program sanitarne 

zaštite izvorišta 

 

20.000,00 KM 

 

14.000,00 KM 

 

2 
Poboljšanje 

vodosnabdijevanja u 

Ugljeviku 

 

30.000,00 KM 

 

16.863,00 KM 

 

3 
 

Odvodnju 

atmosferskih voda 

 

50.000,00 KM 

 

59.524,00 KM 

 

4 
 

Održavanje potoka 

Laktenica 

 

30.000,00 KM 

 

27.976,00 KM 

UKUPNO 130.000,00 KM   118.363,00KM 

 

 

1.Program sanitarne zaštite izvorišta realizovan je u 
2016.godini u iznosu od 14.000 KM. Ukupna vrijednost 
ugovora je 22.815 KM i radovi oko izrade programa sanitarne 
zaštite izvorišta završeni su 22.12.2016.godine. 

 

2. Za poboljšanje vodosnabdijevanja u Ugljeviku iz 
sredstava vodnih naknada izdvojeno je ukupno 16.863 KM. 
Navedeni iznos se odnosi na radove na rekonstrukciji bunara 
u Bogutovom Selu. 

 

3.Za odvodnju atmosferskih voda iz sredstava vodnih 
naknada u 2016.godini izdvojeno je ukupno 59.524 KM. 
Navedeni iznos sredstava utrošen je za rekonstrukciju 
atmosferske odvodnje uz magistralni put M-18 naseljeno 
mjesto Ugljevik, izgradnju pločastog propusta Ugljevička 
rijeka, izgradnju pločastih propusta i sanacija oštećenja 
uzrokovanih elementarnim nepogodama u MZ Posavci, 

izgradnju pločastih propusta u MZ Ugljevik Selo, sanacija 
oštećenja uzrokovanih elementarnim nepogodama na 
području opštine Ugljevik. 

 

4.Za održavanje potoka Laktenica u 2016.godini iz 
sredstava vodnih naknada izdvojeno je ukupno 27.976 KM. 
Radovi na održavanju potoka Laktenica odnose se na 
izgradnju potpornog zida uz Laktenicu, izgradnju pločastih 
propusta, čišćenje betonskog korita potoka od nanosa 
zemlje, šljunka, pijeska i trave. 

 

 
R E P U B L I K A  S R P S K A            PREDSJEDNIK SO-e 

SKUŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK         Đoko Simić, profesor 

Broj: 01- 40-582 /17                                                                                

Datum, 31.03. 2017. godine 

          

        Na osnovu člana 26. Statuta opštine Ugljevik 
(,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 6/05, 4/07, 4/08, 
5/09, 4/12 i 3/14 ), Skupština opštine Ugljevik na sjednici 
održanoj 31.03. 2017. godine, usvaja  

IZVJEŠTAJ 
O REALIZACIJI PROGRAMA KORIŠTENjA 

NOVČANIH SREDSTAVA UPLAĆENIH PO OSNOVU 
NAKNADA ZA KORIŠTENjE PRIRODNIH RESURSA U 

SVRHU PROZVODNjE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 
2016.GOD. 

 

Skupština opštine Ugljevik je 15 .12.2015 god. usvojila  

Program i 23.12.2016.god.izmijenjeni program   o korištenju 

novčanih sredtava uplaćenih  po osnovu naknada za  

korištenje  prirodnih resursa u svrhu  proizvodnje električne 

energije za 2016.god. Ukupno naplaćeno prihoda po osnovu 

navedenih naknada u 2016.godini je 5.356.030 KM. Prihodi 

koji se uplaćuju po ovom osnovu vode se na računu 

posebnih namjena. Početno stanje na računu posebnih 

namjena iznosilo je 616 KM a naplaćeno  KM, krajnje stanje 

iznosi 16.224  KM što znači da su potrošena sredstva od 

navedenih naknada u 2016.godini iznosila 5.340.422 KM.  

Programom su definisani sledeći projekti: 

 

1.Sredstva za izgradnju i sanaciju primarnih 

infrastrukturnih objekata (vodovod, kanalizacija, 

toplovod, lokalni putevi i sl.) koji su u funkciji privrednog 

razvoja i zapošljavanja u iznosu od 3.100 000,00 KM. 

Program i realizacija  prikazan je sledećom tabelom: 
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Za finansiranje izgradnje i sanacije primarnih 

infrastrukturnih objekata iz sredstava od naknada za 

korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne 

energije u 2016.godini izdvojeno je ukupno 2.299.633,63 KM.  

 

1.Od ukupno navedenih sredstava za ulaganja u 

izgradnju kapitalnih objekata izdvojeno je 717.962,25 KM od 

ukupno planiranih 1.800.000 KM. Razlog manjeg izvršenja u 

odnosu na plan je plaćanje obaveza za kapitalna ulaganja iz 

prethodne godine, po prioritetu plaćanja ranije dospjelih 

obaveza. Investicije iz 2016.godine koje su plaćane iz 

navedenih sredstava su: asvaltiranje i rekonstrukcija puteva 

na području opštine Ugljevik, izgradnja javne rasvjete, 

uređenje potoka Laktenica, atmosferska odvodnja, 

rekonstrukcija objekata gradskog bazena, izgradnja novog 

groblja Sarije, rekonstrukcija- zamjena prozora u srednjoj 

školi u Ugljeviku. 

 

2.Kapitalna ulaganja u izgradnju novih kapitalnih objekata 
ili proširenje postojećih sa učešćem MZ i  učešćem građana 
u iznosu od 30% od vrijednosti investicije nije realizovano u 
2016.godini iz razloga što nije bilo realizovanih ugovora sa 
učešćem građana od 30%. 

 

3.Za nastavak izgradnje fiskulturne sale iz navedenih 
sredstava izdvojeno je 200.000 KM. Radovi kod izgradnje 
fiskulturne sale odnose se na vanjsko uređenje (limarski 
radovi) i unutrašnje uređenje (ugradnja parketa, keramike, 
izrada izolacije, stolarski radovi i fasada). 

 

4.Za projektovanje i stručni nadzor iz navedenih naknada 
u 2016.godini izdvojeno je ukupno 103.000 KM.  

 

 

Nevedena projektovanja i nadzori odnose se na navedene 
investicije u prethodnim tačkama. 

 

5.Za kapitalna ulaganja iz prethodnih godina iz naknada 
za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne 

energije u 2016.godini izdvojeno je ukupno 1.195.795,00 
KM. Razlog većeg izvršenja u odnosu na plan je plaćanje 
obaveza za kapitalna ulaganja iz prethodne godine, po 
prioritetu plaćanja ranije dospjelih obaveza. Nevedene 
obaveze se odnose na: asvaltiranje i rekonstrukcija puteva 
na području opštine Ugljevik, izgradnja javne rasvjete, 
uređenje oko objekta zgrade namjenjene za porodice 
poginulih boraca i RVI, izgradnja objekta lovačkog doma, 
radovi na rekonstrukciji vodovoda, objekat za vjerske 
obrede na groblju u Ugljevik Selu, izgradnja propusta uz 
magistralni put, izgradnja igrališta i platoa kod crkve u 
Donjoj Trnovi. 

 

6.Za kapitalna ulaganja iz oblasti obrazovanja zdravstva 
i kulture iz navedenih sredstava izdvojeno je 82.876,38 KM.  
Iz ovih sredstava finansirani su radovi na rekonstrukciji OŠ 
„Filip Višnjić“ Donja Trnova, OŠ „Aleksa Šantić“ Ugljevik, 
OŠ „Vuk Karadžić“ Zabrđe, nabavka saniteta i opreme za 
potrebe Doma zdravlja Ugljevik. 

 

 

2.Izgradnja novih privrednih kapaciteta ili proširenje 

postojećih, uključujući i  stimulativno kreditiranje, 

istraživanje i  razvoj i podsticaje iz oblasti poljoprivrede 

i dr.privrednih djelatnosti u      iznosu od 400.000,00 

KM.  

 

                                REALIZACIJA: 

    - podsticaj iz oblasti poljoprivrede       191.391,00 KM 

    - posticaji iz oblasti privrede                  14.000,00 KM 

    - kupovina objekta                                 30.000,00 KM 

                                                              ________________ 

                                            Ukupno:        235.391,00 KM 

 

U 2016.godini iz naknada uplaćenih  po osnovu naknada 

za  korištenje  prirodnih resursa u svrhu  proizvodnje 

električne energije isplaćen je dio podsticaja za razvoj 

poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Navedeni 

podsticaji se odnose na razvoj voćarstva, razvoj pčelarstva i 

stočarstva, kao i na podsticaje i oblasti privrede i to na 

zapošljavanje novih radnika. Za proširnje kapaciteta dječijeg 

vrtića izdvojeno je 30.000 KM iz navedenih naknada. 

 

3.Sredstva za stipendije ,materijalne troškove i 

dr,osim za plate i dr.lična primanja zaposlenih u 

opštinskoj upravi i ostalim nižim potrošačkim 

jedinicama,funkcionere i odbornike SO-e, 1.600.000,00 

KM. Program i realizacija prikazani su sledećom tabelom: 

 

br     OPIS  PROGRAM 

(2016 god.)         

    IZVRŠENjE 

      (2016.god.) 

1. Ulaganja u izgradnju kapitalnih 

objekata 

1.800.000,00 KM 717.962,25 KM 

2. Kap.ul.u izgradnju novih 
kapitalnih objekata ili 
proširenje postojećih sa 
učešćem M.Z.i  učešće 
građana u iznosu od 30% od 
vrijednosti investicije 

100.000,00 KM  

 

 

3. Nastavak  izgradnje fiskulturne 
sale(unutrašnje  

i vanjsko uredjenje) 

 

500.000,00 KM 

 

200.000,00 KM 

4 Projektovanje i sručni nadzor 100.000,00 KM 103.000,00 KM 

5. Kapitalna ulaganja iz 

prethodnih godina 

 400.000,00 KM 1.195.795,00 KM 

6. Kapitalna ulaganja u objekte iz 
oblasti obrazovanja, zdravstva 
i kulture 

200.000,00 KM 82.876,38 KM 

          UKUPNO 3.100.000,00 KM 2.299.633,63 KM 
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1.Za tekuće održavanje zgrada, opreme i saobraćajnih 

objekata iz navedenih naknada izdvojeno je ulupno 
741.831,86 KM. Navedeni troškovi odnose se na sanacije 
klizišta na lokalnim i nekategorisanim putevima, sanacije 
klizišta na imovini građana nastaloj usled elementarnih 
nepogoda, održavanje objekata i opreme u vlasništvu 
Opštine, tekuće održavanje i nasipanje makadamskih puteva, 
sanacija oštećenja asvaltnih puteva i krpaža udarnih rupa. 

 
2.Za održavanje javnih površina (komunalna potrošnja, 

zimska služba) iz navedenih naknada u 2016.godini je 
izdvojeno 29.157,77 KM. Navedeni troškovi se odnose na 
sezonsku sadnju cvijeća, košenje trave i troškove zimske 
službe. 

 
3.Za sredstva za stipendije i druge materijalne troškove 

izdvojeno je 1.148.237 KM. Navedeni troškovi se odnose na 
stipendiranje studenata, pomoći socijalno ugroženim (preko 
Centra za socijalni rad), tekući grantovi organizacijama, 
udruženjima, sportskim klubovima, vjerskim organizacijama, 
političkim partijama, zatim rashodi po osnovu korišćenja roba 
i usluga (struja, komunalne usluge, komunikacione usluge, 
režijski materijal, stručne usluge, troškovi informisanja i 
medija, javna rasvjeta, nabavka opreme i ostali rashodi 
materijala i usluga. 

 
4.Za rashode za tekuće održavanje i održavanje javnih 

površina iz prethodne godine izdvojeno je 387.210,89 KM. 
Navedeni troškovi odnose se na sanacije klizišta na lokalnim 
i nekategorisanim putevima, sanacije klizišta na imovini 
građana nastaloj usled elementarnih nepogoda, održavanje 
objekata i opreme u vlasništvu Opštine, tekuće održavanje i 
nasipanje makadamskih puteva, sanacija oštećenja asvaltnih 
puteva i krpaža udarnih rupa, a sve iz prethodne godine po 
prioritetu plaćanja ranije dospjelih obaveza. 

 
4.Anuiteti po kreditu i  rashodi po osnovu kamate na 

kredite u iznosu od 700.000,00 KM 

 

REALIZACIJA: 

Kredit i kamate po kreditu realizovani su u iznosu od 
514.567,85 KM 

  

 

 

 

U prethodnim godinama Opština Ugljevik je realizovala 
dva kredita, jedan od 1.082.000 KM krajem 2010.godine a 
drugi u iznosu od 4.000.000 KM  u 2013.godini. oba kredita 

su uzeta na period od 10 godina.  Otplata kredita, odnosno 
glavnice i kamate vrši se prema anuitetnim planovima od 
banaka.       

 

 
   R E P U B L I K A  S R P S K A            PREDSJEDNIK SO-e 

   SKUŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK          Đoko Simić, profesor 

   Broj: 01- 40-587 /17                                                                               
Datum, 03..04. 2017. godine                                        

 

Na osnovu člana 26. Statuta opštine Ugljevik 
(,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 6/05, 4/07, 4/08, 
5/09, 4/12 i 3/14 ), Skupština opštine Ugljevik na sjednici 
održanoj 31.03. 2017.  godine, usvaja  

IZVJEŠTAJ 
O REALIZACIJI PROGRAMA O RASPOREĐIVANjU I 

USMJERAVANjU NOVČANIH  SREDSTAVA 
PRIKUPLjENIH NA OSNOVU PRIHODA OD 
KONCESIONIH NAKNADA  ZA  2016.GOD. 

 

 Skupština opštine Ugljevik je 15.12.2015 god. usvojila 

Program i 23.12.2016.god.izmijenjeni program o 

raspoređivanju i usmjeravanju novčanih sresdtava 

prikupljenih na osnovu prihoda od  koncesionih naknada za 

2016.godinu. Ukupno naplaćene naknade po osnovu 

koncesionih naknada iznose 423.371 KM. Programom su 

definisani sledeći projekti: 

- Izgradnja infrastrukture na području opštine                                                           

                                              310.000,00 KM 

- Podsticaji za izgradnju novih privrednih kapaciteta                             

20.000,00 KM 

 

REALIZACIJA: 

- Izgradnja infrastrukture na području opštine                                        

                                                372.341,00 KM 

- Podsticaji za izgradnju novih privrednih kapaciteta                               

51.029,38 KM 

 

Za izgradnju infrastrukture na području opštine iz 

koncesionih naknada izdvojeno 372.341,00,00 KM. 

Investicije iz 2016.godine koje su plaćane iz navedenih 

sredstava su: sanacija lokalnih i nekategorisanih puteva, 

asvaltiranje i rekonstrukcija puteva na području opštine 

Ugljevik, sanacija puteva i klizišta na putevima nastalih usled 

elementarnih nepogoda, izgradnja javne rasvjete na području 

opštine Ugljevik, izgradnja fekalne kanalizacije, izgradnja 

potpornog zida na fudbalskom igralištu u Donjoj Trnovi. 

Za podsticaje za izgradnju novih privrednih kapaciteta iz 

navedenih naknada izdvojeno je 51.029.38,00 KM. Navedeni 

podsticaji se odnose na razvoj voćarstva, razvoj pčelarstva i 

stočarstva, kao i na podsticaje i oblasti privrede. 

 

   R E P U B L I K A  S R P S K A            PREDSJEDNIK SO-e 

   SKUŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK          Đoko Simić, profesor 

   Broj: 01- 40-588 /17                                                                               
Datum, 03..04. 2017. godine                                        

Na osnovu člana 26. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni 
bilten Opštine Ugljevik,, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 
3/14 ), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 31.03. 
2017. godine, usvaja  

.
br. 

                        
 OPIS 

  PROGRAM 
(2016.god) 

 IZVRŠENjE 
  (2016.god.) 

1 Tekuće održavanje 
zgrada,opreme  
i saobraćajnih objekata 

 
     600.000,00 KM 

 
 741.831,86 KM 

2 Održavanje javnih 
površina 
(komunalna 
potrošnja,zimska služba) 

 
    300.000,00 KM 

 
    29.157,77 KM 

3 Sredstva za stipendije i 
dr.materijalne tr. 

 
    300.000,00 KM 

 
1.148.237,00 KM 

4 Rashodi za tekuće 
održavanje i održav.javnih 
površina iz prethodne 
godine 

 
    400.000,00 KM 

 
   387.210,89 KM 

          UKUPNO 1.600.000,00 KM 2.306.437,52 KM 
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IZVJEŠTAJ 
O REALIZACIJI PROGRAMA O RASPOREĐIVANjU I 

USMJERAVANjU NOVČANIH    SREDSTAVA 
PRIKUPLjENIH NA OSNOVU NAKNADA ZA 
FINANSIRANjE    ZAŠTITE OD POŽARA ZA  

2016.GOD. 
 

 Skupština opštine Ugljevik je 15.12.2015 god.  usvojila  

Program o raspoređivanju i usmjeravanju novčanih sredstava 

prikupljenih na osnovu naknada za  finansiranje zaštite od 

požara  za  2016.godinu. Od ukupno planiranih sredstava u 

iznosu od 198.507,00 KM,  50.000 KM se odnosi na  

2016.godinu, a ostatak od ukupnog iznosa su neiskorištena 

sredstva iz prethodnog perioda i to 50.000,00 od  

2013.godine, 48.507,00 KM od  2014.god. i od  2015.god. 

50.000,00 KM.  

Planirani iznos sredstava od 198.507,00 KM  predviđen je 

za nabavku opreme za gašenje požara za potrebe PT 

Vatrogasne jedinice i to za nabavku vatrogasnog vozila. 

 

REALIZACIJA PROGRAMA:   

 Ukupno realizovana, odnosno naplaćena sredstva po 

osnovu naknada za finansiranje zaštite od požara u 

2016.godini su iznosila 51.989 KM. 

Nabavka  opreme za gašenje požara za potrebe PT 

Vatrogasne jedinice vatrogasnog vozila nije realizovana u 

2016.godini iz razloga što je u postupku javne nabavke 

poništen tender jer nije dostavljena nijedna prihvatljiva 

ponuda.Programom za 2017.godine planirana je pomenuta 

nabavka,takođe i neiskorištena sredstva od naknada za  

finansiranje zaštite od požara  biće iskorištena u 2017.god. 

 

   R E P U B L I K A  S R P S K A            PREDSJEDNIK SO-e 

   SKUŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK         Đoko Simić, profesor 

   Broj: 01- 40-589 /17                                                                               
Datum, 03..04. 2017. godine                                        

 

Na osnovu člana 26. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni 
bilten Opštine Ugljevik,, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 
3/14 ), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 31.03. 
2017. godine, usvaja  

IZVJEŠTAJ 
O REALIZACIJI PROGRAMA O RASPOREĐIVANjU I 

USMJERAVANjU NOVČANIH  SREDSTAVA 
PRIKUPLjENIH NA OSNOVU NAKNADA ZA 

PROMJENU  NAMJENE  POLjOPRIVREDNOG 
ZEMLjIŠTA 

ZA  2016.GOD. 
 

 Skupština opštine Ugljevik je 15 .12.2015 god. usvojila  

program o raspoređivanju i usmjeravanju novčanih sredstava 

prikupljenih na osnovu naknada za promjenu namjene 

poljpoprivrednog zemljišta. Od ukupno planiranih sredstava u 

iznosu od 38.059,00 KM 10.000,00 KM se odnosi na  

2016.godinu,a ostatak od ukupnog iznosa su neiskorištena 

sredstva iz prethodnog perioda i to 18.059,00 od 

2014.godine, 10.000,00 KM od 2015.godine.  

 

 Programom su definisani sledeći projekti : 

  - uređenje i osposobljavanje za poljoprivrednu 

proizvodnju drugog neplodnog zemljišta  

  -  ostali projekti iz oblasti poljoprivrede 

 

   REALIZACIJA: 

Ukupno realizovana, odnosno naplaćena sredstva po 

osnovu naknada za promjenu namjene poljoprivrednog 

zemljišta u 2016.godini iznose 2.292 KM. 

Ovaj program nije realizovan u 2016.god,projekti koji su 

definisani biće obuhvaćeni programom u 2017.godini. 

Ukupna neiskorištena sredstva prikupljena na osnovu 

naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta  

biće iskorištena u 2017.godini. 

 

   R E P U B L I K A  S R P S K A            PREDSJEDNIK SO-e 

   SKUŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK         Đoko Simić, profesor 

   Broj: 01- 40-590 /17                                                                               
Datum, 03..04. 2017. godine                                        

 

Na osnovu člana 59. stav 1 tačka 7. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) 
i člana 59. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), 
Načelnik opštine Ugljevik d o n o s i 

ODLUKU 
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANjU 

OPŠTINSKE UPRAVE UGLjEVIK 
 

Član 1. 

 

 U Odluci o osnivanju Opštinske uprave Ugljevik – 
prečišćen tekst („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 3/17) 
iza člana 8. dodaje se član 8a.: 

„Kabinet načelnika opštine 

član 8a. 

 

(1) U Opštinskoj upravi obrazuje se Kabinet načelnika 
opštine kao posebna organizaciona jedinica.“ 

Član 2. 

 

Posle člana 16a. dodaje se član 16b. koji glasi: 

„3.a. Kabinet načelnika opštine  

Član 16b. 

Djelokrug rada 

U Kabinetu načelnika opštine obavljaju se poslovi 
koordinacije rada i saradnje sa nadležnim organima, 
organizacijama i institucijama u okviru ovlašćenja, uključujući 
i međunarodnu saradnju u skladu sa instrukcijama Načelnika, 
koordinaciju rada sa drugim organizacionim jedinicama u 
Opštinskoj upravi, Skupštinom opštine i njenim radnim 
tjelima, poslove protokola, poslove organizovanja 
prezentacije Opštine u zemlji i inostranstvu, obezbjeđuje 
dokumentacionu osnovu i čuvanje informacija i podataka o 
aktivnostima organa Opštine, poslove savjetnika Načelnika, 
poslove praćenja realizacije Strategije razvoja opštine i 
drugih strateških planova i programa posebno u dijelu 
koordinacije aktivnosti, prikupljanja, praćenja i analize 
podataka po svim segmentima razvoja, života i rada u 
Opštini, poslove identifikacije, stručne razrade, uspostavljanja 
elektronske baze podataka, obavještavanja građana, 
udruženja i privrednih subjekata o realizaciji strateških ciljeva 
i strateških projekata, pružanja stručne i tehničke podrške, 
pripreme, kandidovanja i praćenja realizacije projekata od 
značaja za privredni, društveni i kulturni razvoj Opštine, 
obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe 
Načelnika, kao i druge poslove koje mu Načelnik stavi u 
djelokrug rada“. 
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Član 3. 

 

Iza člana 26. dodaje se član 26a.: 

„2a. Rukovođenje kabinetom načelnika 

 

član 26a. 

 

(1) Kabinetom načelnika opštine rukovodi šef kabineta i 
za svoj rad i rad kabineta odgovoran je Načelniku opštine. 

(2) Šefa kabineta postavlja odnosno raspoređuje Načelnik  
opštine na mandat Načelnika, u  skladu  sa  zakonom  i  
drugim propisima .“ 

 

Član 4. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljena u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                             NAČELNIK OPŠTINE  

NAČELNIK OPŠTINE                           Vasilije Perić, dipl. ek.  

Broj: 02-  022-4/17                                                         

Datum, 21 .03.2017. godine 

 

Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 8. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike  Srpske“,  broj:  
97/16)  i  člana  51.  alineja  8.  Statuta  opštine  Ugljevik 
(„Službeni  bilten  opštine  Ugljevik“,  broj:  6/05,  4/07,  4/08,  
5/09,  4/12  i  3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi 

PRAVILNIK 
O  IZMJENI I DOPUNI  PRAVILNIKA O  

ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA 
U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE UGLjEVIK 

 

Član 1. 

U    Pravilniku  o  organizaciji  i  sistematizaciji  radnih  
mjesta  u  Opštinskoj upravi opštine Ugljevik – prečišćeni 
tekst br. 02-12-12/17 od 15.03.2017. godine, iza člana 5. 
dodaje se član 5a:  

 

„Član 5a. 

Kabinet načelnika opštine 

Radi obavljanja savjetodavnih, protokolarnih i 
administrativno-tehničkih poslova u Opštinskoj upravi, 
organizuje se Kabinet načelnika opštine.“ 

 

Član 2. 

Poslije člana 17a. dodaje se član 17b.: 

„(2.2.a.) Kabinet načelnika opštine 

Član 17b. 

Djelokrug rada 

U Kabinetu načelnika opštine obavljaju se poslovi 
koordinacije rada i saradnje sa nadležnim organima, 
organizacijama i institucijama u okviru ovlašćenja, uključujući 
i međunarodnu saradnju u skladu sa instrukcijama Načelnika, 
koordinaciju rada sa drugim organizacionim jedinicama u 
Opštinskoj upravi, Skupštinom opštine i njenim radnim 
tjelima, poslove protokola, poslove organizovanja 
prezentacije Opštine u zemlji i inostranstvu, obezbjeđuje 
dokumentacionu osnovu i čuvanje informacija i podataka o 
aktivnostima organa Opštine, poslove savjetnika Načelnika, 
poslove praćenja realizacije Strategije razvoja opštine i 
drugih strateških planova i programa posebno u dijelu 
koordinacije aktivnosti, prikupljanja, praćenja i analize 
podataka po svim segmentima razvoja, života i rada u 
Opštini, poslove identifikacije, stručne razrade, uspostavljanja 

elektronske baze podataka, obavještavanja građana, 
udruženja i privrednih subjekata o realizaciji strateških ciljeva 
i strateških projekata, pružanja stručne i tehničke podrške, 
pripreme, kandidovanja i praćenja realizacije projekata od 
značaja za privredni, društveni i kulturni razvoj Opštine, 
obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe 
Načelnika, kao i druge poslove koje mu Načelnik stavi u 
djelokrug rada.“ 

 

Član 3. 

Poslije člana 23a. dodaje se član 23b.: 

„član 23b. 

Rukovođenje Kabinetom načelnika opštine 

(1) Kabinetom načelnika opštine rukovodi šef kabineta i 
za svoj rad i 

rad kabineta odgovoran je Načelniku opštine. 

(2) Šefa kabineta postavlja odnosno raspoređuje Načelnik  
opštine na mandat Načelnika, u  skladu  sa  zakonom  i  
drugim propisima.“ 

 

Član 4. 

U članu 36. Sistematizacija radnih mjesta,  u Odjeljku  V-
1, Odjeljenje za opštu upravu, B)  

Odsjek za zajedničke poslove u tački 2. Broj izvršilaca 
mijenja se i glasi: 1 izvršilac. 

 

Član 5. 

U Odjeljku V-7 tačka 7. briše se, a tačka 8. postaje tačka 
7. 

Član 6. 

Poslije Odjeljka V-7a dodaje se Odjeljak V-7b koji glasi: 

V-7b KABINET NAČELNIKA OPŠTINE 

 

ŠEF KABINETA 

Kategorija:                        - ne razvrstava se 

Zvanje:                             -  ne razvrstava se 

Opis poslova:               

 - koordinira poslove saradnje sa nadležnim organima, 
organizacijama i institucijama, u okviru ovlašćenja Kabineta ili 
po ovlašćenju Načelnika, 

- koordinira rad sa Skupštinom opštine i njenim radnim 
tijelima u pogledu ispunjenja ovlašćenja, obaveza i 
odgovornosti Načelnika, 

-  učestvuje u pripremi nacrta odnosno prijedloga odluka, 
drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata koje donosi 
Skupština opštine i Načelnik opštine iz svog djelokruga, 

-  vrši savjetodavne poslove od značaja za rad Načelnika 
opštine, 

- učestvuje u procesu strateškog planiranja razvoja opštine u 
područjima iz djelokruga rada Kabineta, 

 - učestvuje u procesima izrade, implementacije, praćenja i 
ocjene učinka implementacije Strategija razvoja opštine, 

 - osigurava pripremu i izradu godišnjeg plana rada Kabineta 
koji uključuje poslove i zadatke koji proizilaze iz Strategije 
razvoja opštine. 

- prati moguće izvore finansiranja mjera, programa i projekata 
iz djelokruga rada Kabineta, 

 - koordinira izradu izvještaja o implementaciji Strategije 
razvoja opštine iz djelokruga rada Kabineta, 

 - promoviše Strategiju i ostvarene rezultate u implementaciji 
Strategije prema široj javnosti i građanima kao i o 
mogućnostima za učešće u implementaciji Strategije razvoja 
Opštine, 

 - promoviše dijalog među lokalnim akterima i održava 
redovnu komunikaciju između Kabineta i spoljnih aktera 
(privatnog sektora, privredne komore i udruženja privrednika, 
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finansijskih organizacija, međunarodnih organizacija, 
predstavnika dijaspore i dr.), 

- prezentuje materijale razvojnih potencijala Opštine 
investitorima, donatorima, razvojnim agencijama i drugim 
eksternim akterima, u saradnji sa drugim organizacionim 
jedinicama nadležnim za upravljanje razvojem, 

 - po nalogu i instrukcijama Načelnika, koordinira rad sa 
drugim organizacionim jedinicama u Opštinskoj upravi radi 
pripreme materijala i izvršenja obaveza i ovlašćenja iz 
nadležnosti Kabineta i Načelnika, 

 - učestvuje u organizovanju i nadzire pripreme sastanaka i 
protokolarnih posjeta za potrebe Načelnika i njegovog 
zamjenika, 

- planira i predlaže Načelniku izradu publikacija i drugih 
promotivnih materijala Opštine, 

 - učestvuje i nadzire organizovanje i obilježavanje 
državnih i opštinskih praznika, značajnih datuma i 
događaja te manifestacija koje organizuje ili u kojima 
učestvuje Opština, 

 - planira i prati korespondenciju Načelnika opštine sa 
građanima, organima, organizacijama, preduzećima, 
ustanovama i drugim subjektima, 

-  organizuje sazivanje, pripremanje i održavanje 
kolegijuma Načelnika opštine, drugih komisija i sastanaka 
Načelnika, uz ovlaštenje Načelnika opštine, 

-  organizuje i koordinira saradnju sa drugim opštinama i 
gradovima u zemlji i inostranstvu,  

 - koordinira rad službenika i drugih zaposlenih u 
Kabinetu, u okviru svog djelokruga rada te nadzire 
sprovođenje kancelarijskog poslovanja, 

 - vodi odgovarajuće evidencije i daje podatke i 
informacije značajne za ostvarivanje prava iz radnog 
odnosa zaposlenih u Kabinetu, 

 - obavlja i druge poslove po nalozima Načelnika.                                         

Složenost:   - složeni poslovi kojima se značajno utiče na 
ostvarivanje ciljeva rada Načelnika opštine i Opštinske 
uprave. 

Samostalnost u radu:   

- ograničen stepen samostalnosti povremenim nadzorom i 
pomoći Načelnika u rješavanju složenih pitanja iz djelokruga 
rada i povremenim nalozima Načelnika za izvršavanje 
poslova i zadataka. 

Odgovornost:                   

 - odgovoran je za poslove i odluke kojima se bitno utiče na 
ostvarivanje ciljeva rada Kabineta, 

- odgovoran je za tačnost podataka i informacija i za stručnu 
zasnovanost i realnost datih procjena i prijedloga, kao i za 
stručno i blagovremeno izvršenje zadataka utvrđenih 
programom rada i drugim aktima, 

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

 - odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, 

 - za svoj rad odgovoran je Načelniku 

Poslovna komunikacija: 

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

Vrsta poslova: 

 - savjetodavni, protokolarni, administrativni, 

Status:                               

 - angažuje se ili raspoređuje za obavljanje poslova u 
mandatu Načelnika 

Uslovi:                              

    - VSS VII-1, pravni fakultet ili drugi fakultet društvenog 
smjera obrazovanja ili završen prvi ciklus studija koji se 
vrednuje sa 240 ECTS bodova,  

 - najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu 
obrazovanja, 

 - znanje rada na računaru, 

   - dobro poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika, 

Broj izvršilaca:            - 1 izvršilac 

 

1. STRUČNI SARADNIK - TEHNIČKI SEKRETAR 

Opis poslova:                  

 -  za  Načelnika  opštine  i  Predsjednika  skupštine opštine  
vrši           sljedeće  poslove:  najavljuje  dolazak stranaka  i  
gostiju,  služi  piće  za  stranke  i  goste, uspostavlja 
telefonske veze, 

 -  učestvuje  u  organizovanju  raznih  prijema  delegacija,  
gostiju i      zvanica, 

-  vodi evidenciju i vrši distribuciju prispjelih faks poruka, te 
vrši    slanje dokumenata putem telefaksa 

                  -  obavlja  i  druge  poslove  iz  djelokruga  rada  po  nalogu 
neposrednog rukovodioca, 

                 Složenost:   -  jednostavni poslovi 

Samostalnost u radu:   

-  samostalnost  u  radu  ograničena  je  povremanim 
nadzorom i nalozima neposrednog rukovodioca,  

Odgovornost:                

 -  odgovara  za  savjesno,  zakonito  i  blagovremeno 
izvršavanje poslova iz djelokruga rada, 

 -  odgovara za pravilnu i ljubaznu komunikaciju, 

 -  za svoj rad odgovaran je neposrednom rukovodiocu 

Poslovna komunikacija:  

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

Status:     -  tehnički radnik 

Uslovi:   -  SSS -  najmanje šest mjeseci radnog iskustva, 

Broj izvršilaca:       -  1 izvršilac, 

 

2. VOZAČ MOTORNIH VOZILA 

Opis poslova:               

-  vrši  prevoz  i  upravlja  motornim  vozilom  na  osnovu 
putnog  naloga  za  vožnju,  za  potrebe  Skupštine opštine, 
Načelnika opštine i opštinske uprave, 

-  odgovara  za  ispravnost  vozila  i  otklanja  sitne kvarove 
na putu i sl., 

-  ima  obavezu  da  bude  u  pripravnosti  u  slučaju  
potrebe vršenja          prevoza  i  upravljanja  motornim  
vozilom poslije  radnog  vremena,  u  dane  državnih  
praznika  i preko vikenda, 

  -  obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog 
rukovodioca 

Složenost:  -  jednostavni poslovi 

Samostalnost u radu:   

-  samostalnost  u  radu  ograničena  povremenim  
nadzorom i nalozima   neposrednog rukovodioca 

Odgovornost:               

  -  odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada 
(motornih vozila) 

   -  za svoj rad odgovora neposrednom rukovodiocu 

Poslovna komunikacija:  -  kontakti unutar opštinske uprave 

Status:      -   tehnički radnik 

Uslovi:-  IV  ili  III  stepen,  saobraćajnog  smjera,  odnosno  
KV vozač 

  -  najmanje šest mjeseci radnog iskustva 

 -   položen vozački ispit „B“ kategorije 

Broj izvršilaca:      -  1 izvršilac.“ 

Član 7. 
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Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljen u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 
 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA  UGLjEVIK                                                                                                
NAČELNIK OPŠTINE                           NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                      
Broj: 02- 12-14 /17                                Vasilije Perić, dipl. ek. 

Datum,21.03.2017. godine 

 

Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 8. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike  Srpske“,  broj:  
97/16)  i  člana  51.  alineja  8.  Statuta  opštine  Ugljevik 
(„Službeni  bilten  opštine  Ugljevik“,  broj:  6/05,  4/07,  
4/08,  5/09,  4/12  i  3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O 

PLATAMA, NAKNADAMA I OSTALIM PRIMANjIMA 
ZAPOSLENIH U OPŠTINSKOJ ADMINISTRATIVNOJ 

SLUŽBI OPŠTINE UGLjEVIK 
 

Član 1. 

 U Pravilniku o platama, naknadama i ostalim 
primanjima zaposlenih u Opštinskoj administrativnoj službi 
opštine Ugljevik – prečišćen tekst („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 2/17) u članu 3. stavu 2. u tački 6. alineja 3 
mijenja se i glasi: 

„- sekretar SO-e, načelnik odjeljenja, šef 
kabineta................................................................... 8,40.“ 

 

Član 2. 

 U članu 6. stav 1. u tački 1. alineja 2 poslije riječi 
„načelnika odjeljenja“ dodaju se riječi „ šef kabineta“. 

U istom članu stav 1. tačka 2. brišu se riječi „ za poslove 
iz oblasti poljoprivrede“. 

 

Član 3. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljen u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA  UGLjEVIK                                                                                                
NAČELNIK OPŠTINE                          NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                      
Broj: 02- 12-15 /17                                Vasilije Perić, dipl. ek. 

Datum,21.03.2017. godine 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK   

OPŠTINSKA UPRAVA 

NAČELNIK OPŠTINE  

Broj: 02-336- 1 /17  

Datum: 31.03.2017. godine 

 

Na osnovu članova 2. i 15. Zakona o zaštiti stanovništva od 
zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 14/10), 
člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik 
Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 60. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj  6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 
i 3/14) Načelnik opštine d o n o s i 

N A R  E  D  B U 
o provođenju deratizacije na području opštine 

Ugljevik u 2017. godini 
 

I 

U cilju sprečavanja pojave i  širenja zaraznih bolesti koje prenose 
glodari naređuje se vršenje  deratizacije na području opštine 
Ugljevik.  

II 

Deratizaciju izvršiti u periodu od 10.04. do 30.05. 2017. godine 
„Proljetna faza“ i u periodu od 01.10. do 30.11. 2017. godine 
„Jesenja faza“. 

III 

Deratizacijom obuhvatiti objekte i površine na području opštine, i to: 

1. Prostorije  opštinske Uprave i objekte kojima  
       gazduje Opština, 
2. predškolske, školske i vjerske objekte, 
3. objekte kolektivnog smještaja, 
4. javne zelene površine (mikroreon grada), 
5. vodotok rijeke Janje, 
6. zdravstvene ustanove, 
7. sve poslovne objekte bez obzira na vrstu djelatnosti 

               i oblik svojine, 
8. kanalizacionu mrežu i šahtove. 

 

IV 

Troškovi izvođenja deratitzacije za objekte i površine iz 
alineje 1, 2, 3, 4 i 5 tačka  III ove Naredbe padaju na teret 
izdvojenih sredstava u budžetu Opštine Ugljevik. 

Troškove izvođenja deratitzacije iz alineje 6, 7 i 8 tačka III 
ove Naredbe snose vlasnici, odnosno korisnici objekata, 
subjekti koji upravljaju i održavaju iste, a koji su obavezni 
sprovesti deratizaciju u periodu navedenom u tački  II ove 
Naredbe, isti su  dužni prije izvođenja deratizacije sklopiti 
ugovor sa nekim od referentnih izvođača radova ovlašćenih 
za obavljanje poslova DDD. 

 

V 

Usluge vršenja deratizacije za potrebe Opštinske Uprave 
opštine Ugljevik vršit će izvođač izabran u skladu sa Zakonom 
o javnim nabavkama. 

 

VI 

Nadzor nad primjenom ove naredbe vršit će zdravstveni 
inspektor koji će u slučaju ne pridržavanja iste postupiti u skladu 
sa odredbama člana 60. stav 1. tačka v), člana 61. i člana 62. 
stav 1. tačka b) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti 
( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 14/10). 

 

VII 

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja i biće 
objavljena u Službenom biltenu opštine Ugljeviki  i zvaničnom 
sajtu Opštine Ugljevik : www.opstinaugljevik.net. 

 

                                    NAČELNIK OPŠTINE 

                    Vasilije Perić, dipl.ek. 

Na osnovu člana 59. i člana 82. Stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ , broj 97/16), 
člana 51. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik 
opštine donosi: 

RJEŠENjE 
O IMENOVANjU KOMISIJE ZA PROŠIRENjE 

TOPLOVODNE MREŽE 
 

Član 1. 

Imenuje se komisija za proširenje toplovodne mreže u sastavu: 

1.Dragiša Vidaković, izvršni direktor za  RJ Rudnik u ZP 
''Rudnik i termoelektrana Ugljevik'' A.D., predsednik 
2.Jovo Lakić, v.d. direktora D.O.O. „Termonova“ Ugljevik, član 
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3.Žarko Novaković, tehnički rukovodilac u RJ Termoelktrana u 

ZP ''Rudnik i termoelektrana Ugljevik'' A.D., član, 

4.Miroslav Šarčević, v.d. tehničkog rukovodioca D.O.O. 

„Termonova“ Ugljevik, član 

5.Verica Petrović, v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno 

uređenje i stambeno-komunalne poslove OU Ugljevik, član, 

6.Radoslav Ostojić, st. savj. za lok. ekon. raz, i pr. pit. u OU 

Ugljevik,  član, 

Član 2. 

Zadatak Komisije iz člana 1. da analizira stanje i predloži 
aktivnosti koje su neophodne kako bi se pristupilo poslovima 
na proširenju primarne i sekundarne toplovodne mreže u 
Ugljeviku.   

 

Član 3. 

Komisija ima obavezu da Skupštini opštine Ugljevik dostavlja 
informaciju o preduzetim aktivnostima najmanje jednom 
godišnje, s tim što će prvu informaciju dostaviti za julsko 
zasjedanje 2017. godine. 

Član 4. 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA  UGLjEVIK                                                                                                
NAČELNIK OPŠTINE                            NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                      
Broj: 02- 370-27/17                                Vasilije Perić, dipl. ek. 

Datum,31.03.2017. godine 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-77/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  97/16), člana 51. i 
60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana  6. Pravilnika o 
jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne 
socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na 
osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  
sjednice  10.02.2017. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o 
s i: 

ODLUKU 
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Simić 
Zagorki iz Ugljevika   u iznosu od 150,00 KM(slovima: stotinu 
pedeset    konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne 
situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-217/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Bajrić 
Remzi iz Srednje Trnove   u iznosu od 100,00 KM(slovima: 
stotinu konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne 
situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-218/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Radovanović Miri iz Bogutova Sela   u iznosu od 150,00 
KM(slovima: stotinu pedeset   konvertibilnih maraka) zbog 
teške materijalne situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-228/17 

Datum:20.02.2017.god. 
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Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Marinković Tajani iz Ugljevika   u iznosu od 200,00 
KM(slovima: dvestotine konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž               Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-207/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Pajić 
Anici iz Ugljevika   u iznosu od 200,00 KM(slovima: 
dvestotine   konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne 
situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-211/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  

97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Lukić 
Danijeli iz Ravnog Polja   u iznosu od 150,00 KM(slovima: 
stotinu pedeset   konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž               Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-212/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Đokić 
Nedeljku iz Ugljevika   u iznosu od 100,00 KM(slovima: 
stotinu   konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne 
situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-159/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
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člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Rikić 
Željki iz Maleševaca   u iznosu od 100,00 KM(slovima: stotinu   
konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-234/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Maksimović Jovani iz Zabrđa u iznosu od 200,00 
KM(slovima: dvestotine  konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-237/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 

novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Đokić 
Cvijetinu iz Ugljevika  u iznosu od 100,00 KM(slovima: stotinu 
konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-230/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Tešanović Mileni iz Ravnog Polja   u iznosu od 200,00 
KM(slovima: dvestotine konvertibilnih maraka) za lečenje. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-231/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 
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ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Radovanović Živani iz Ugljevika  u iznosu od 150,00 
KM(slovima: stotinu pedeset  konvertibilnih maraka) za 
lečenje. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-223/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Dragičević Zori iz Ugljevika   u iznosu od 100,00 KM(slovima: 
stotinu   konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne 
situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-219/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Đokić 
Dušanu iz Bogutova Sela  u iznosu od 200,00 KM(slovima: 
dvestotine   konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne 
situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-220/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Simić 
Dušanu iz Donje Trnove  u iznosu od 100,00 KM(slovima: 
stotinu  konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne 
situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-222/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 
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Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Rikić 
Vasiliji iz Ugljevik Sela   u iznosu od 200,00 KM(slovima: 
dvestotine konvertibilnih maraka) za lečenje. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-244/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Miljanović Joki iz Ugljevika   u iznosu od 150,00 KM(slovima: 
sto pedeset   konvertibilnih maraka) za lečenje. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-241/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Milovanović Milku iz Tutnjevca   u iznosu od 100,00 
KM(slovima: stotinu   konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-250/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Đurković Stevanu iz Donje Trnove  u iznosu od 100,00 
KM(slovima: stotinu   konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

Mirković Miroslav dipl,inž               Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-248/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Ilić 
Cvijetinu iz Glinja   u iznosu od 100,00 KM(slovima: stotinu   
konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 
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III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-215/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Petrović Ruži iz Zabrđa   u iznosu od 100,00 KM(slovima: 
stotinu   konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne 
situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-10/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Popović Slobodanki iz Korenite   u iznosu od 150,00 
KM(slovima: stotinu pedeset  konvertibilnih maraka) zbog 
teške materijalne situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-2/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Maksimović Draženku iz Zabrđa   u iznosu od 200,00 
KM(slovima: dvestotine   konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava 

III 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-28/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Petrović Žiki iz Zabrđa  u iznosu od 100,00 KM(slovima: 
stotinukonvertibilnih maraka) za lečenje. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 
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PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-62/17 

Datum:14.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), 
člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana  
6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Marković Milki iz Uhljevika    u iznosu od 200,00 KM(slovima: 
dvestotine  konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne 
situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-192/17 

Datum:14.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Josipović Nedeljku iiz Zabrđa    u iznosu od 100,00 
KM(slovima: stotinu  konvertibilnih maraka) za lečenje. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-224/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Nikolić 
Milki iz Mezgraje  u iznosu od 100,00 KM(slovima: stotinu   
konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-213/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Ećimović Slavki iz Zabrđa  u iznosu od 100,00 KM(slovima: 
stotinu   konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne 
situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-199/17 



24 SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLjEVIK – Broj 5                       07.04.2017. 

 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Jovanović Gordani iiz Zabrđa u iznosu od 150,00 
KM(slovima: stotinu pedeset  konvertibilnih maraka) zbog 
teške materijalne situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-198/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Blagojević Slavku iz Zabrđa  u iznosu od 150,00 KM(slovima: 
stotinu pedeset  konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-191/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Bojić 
Paji iz Ugljevika u iznosu  od 100,00 KM(slovima: stotinu   
konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-177/17 

Datum:14.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Gajić 
Stani  iz Tutnjevca   u iznosu od 100,00 KM(slovima: stotinu   
konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-178/17 

Datum:14.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
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bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Lazić 
Ljubici iz Ugljevika   u iznosu od 100,00 KM(slovima: stotinu  
konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-179/17 

Datum:14.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Dragić 
Nikoli iz Tutnjevca   u iznosu od 200,00 KM(slovima: 
dvestotine  konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne 
situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-53/17 

Datum:14.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 

stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Jovanović Mići iz Donje Trnove, a po zahtevu „MZ Donja 
Trnova“  u iznosu od 150,00 KM(slovima: stotinu pedeset  
konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-105/17 

Datum:14.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Todorović Sofiji iz Ugljevičke Obriježi   u iznosu od 200,00 
KM(slovima: dvestotine konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-190/17 

Datum:14.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), 
člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana  
6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
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novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Čuturić 
Stevi iz Ugljevičke Obriježi   u iznosu od 100,00 KM(slovima: 
stotinu  konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne 
situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-194/17 

Datum:14.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Vasiljević Miroslavu iz Ugljevika   u iznosu od 200,00 
KM(slovima: dvestotine  konvertibilnih maraka) za lečenje. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž               Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-21/17 

Datum:14.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Savić 
Blagoju iz Maleševaca   u iznosu od 100,00 KM(slovima: 
stotinu  konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne 
situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-18/17 

Datum:14.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), 
člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 
6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Mitrović Dragici iz Ugljevičke Obriježi    u iznosu od 100,00 
KM(slovima: stotinu  konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

Mirković Miroslav dipl,inž               Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-109/17 

Datum:14.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 
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Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Gajić 
Anđi iz Starog Ugljevika   u iznosu od 200,00 KM(slovima: 
dvestotine  konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne 
situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-141/17 

Datum:14.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Zekić 
Petru iz Ugljevika-Modran    u iznosu od 200,00 KM(slovima: 
dvestotine  konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne 
situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-157/17 

Datum:14.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Gajić 
Snežani iz Korenite   u iznosu od 200,00 KM(slovima: 

dvestotine  konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne 
situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž               Vasilije Perić, dipl,ek. 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-136/17 

Datum:14.02.2017.god. 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Blagojević Cvjetku  iz Tutnjevca   u iznosu od 100,00 
KM(slovima: stotinu  konvertibilnih maraka) za lečenje. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-180/17 

Datum:14.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Glavonjić Milošu  iz Tutnjevca   u iznosu od 200,00 
KM(slovima: dvestotine  konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

II 
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Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-187/17 

Datum:14.02.2017.god. 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Gajić 
Živanu iz Mezgraje  u iznosu od 200,00 KM(slovima: 
dvestotine  konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne 
situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek.                            

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40- 160/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Todorović Milivoju iz Ravnog Polja  u iznosu od 100,00 
KM(slovima: stotinu  konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije.  

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

Mirković Miroslav dipl,inž               Vasilije Perić, dipl,ek.                                                                 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40- 164/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Đurković Milevi iz Ugljevik Sela  u iznosu od 200,00 
KM(slovima: dvestotine  konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije.  

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž               Vasilije Perić, dipl,ek.                                                             

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40- 165/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), 
člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana  
6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Pajić 
Desi iz Ugljevik Sela   u iznosu od 200,00 KM(slovima: 
dvestotine  konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne 
situacije.  

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 
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III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek.                                                                         

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40- 169/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Tomić 
Nataši iz Tutnjevca u iznosu od 200,00 KM(slovima: 
dvestotine  konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne 
situacije.  

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek.                                                          

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40- 170/17 

Datum:14.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Simikić 
Anici iz Tutnjevca u iznosu od 200,00 KM(slovima: dvestotine  
konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž               Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40- 176/17 

Datum:20.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82 stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  97/16), člana 51. i 
60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana  6. Pravilnika o 
jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne 
socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na 
osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  
sjednice  10.02.2017. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o 
s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Kovačević Dušanki  iz Donje Krćine u iznosu od 100,00 
KM(slovima: sto  konvertibilnih maraka) za lečenje. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“ 

u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž               Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-99/17 

Datum:14.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Andrić 
Cvjetku iz Mezgraje     u iznosu od 200,00 KM(slovima: 
dvestotine  konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne 
situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-98/17 

Datum:14.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), 
člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana  
6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Mitrović  Slaviši  iz Bogutova Sela  u iznosu od 200,00 
KM(slovima: dvestotine  konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-55/17 

Datum:14.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), 
člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana  
6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Đurković Mihajlu iz Donje Trnove   u iznosu od 100,00 
KM(slovima: stotinu  konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž               Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-74/17 

Datum:14.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Gligorević Iliji iz Tutnjevca   u iznosu od 150,00 KM(slovima: 
stotinu pedeset  konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž               Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-95/17 

Datum:14.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), 
člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana  
6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Vasilić 
Radomiru iz Ugljevika   u iznosu od 100,00 KM(slovima: 
stotinu  konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne 
situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž               Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-120/17 

Datum:14.02.2017.god. 



07.04.2017. SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLjEVIK – Broj 5 31 

 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  97/16), člana 51. i 
60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana  6. Pravilnika o 
jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne 
socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na 
osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu novčanih pomoći,sa  
sjednice  10.02.2017. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o 
s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Maksimović Slobodanu iz Maleševaca   u iznosu od 100,00 
KM(slovima: stotinu  konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-114/17 

Datum:14.02.2017.god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  
97/16), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i 
člana  6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u 
stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  10.02.2017. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Obradović Branji  iz Ugljevika   u iznosu od 100,00 
KM(slovima: stotinu   konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

II 

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije  
„Pomoći  pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava. 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          
Mirković Miroslav dipl,inž              Vasilije Perić, dipl,ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj   97/16) i člana 51. 
i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 
Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik 
opštine Ugljevik  donosi: 

R J E Š E Nj E 
I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Boračka organizacija  Ugljevik 

II 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije   na teret  sa 
pozicije 

Konto br. 415215 –  Tekući grantovi organizacijama i 
udruženjima za afirmaciju porodice, djece, izbjeglih i 
raseljenih lica, boraca i osoba sa invaliditetom   i iznosu od 
750,00KM za tekuće aktivnosti. 

III 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA 

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

Broj: 02-40- 355 /17                                                       

Datum: 23.02.2017. god 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 51. i 
60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 
Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik 
opštine Ugljevik  donosi: 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

O.Š. „Filip Višnjić“ Donja Trnova 

II 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa 
pozicije 

Konto br. 415247 –  Kapitalni grantovi u zemlji u iznosu 
od  3.310,00KM za nabavku opreme i ugradnju kotla-peći na 
čvrsto gorivo. 

III 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                          NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                        Vasilije Perić, dipl.ek. 

Broj: 02-40-336/17                                                       

Datum:  22.02.2017. god 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  97/16) i člana 51. i 
60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 
Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik 
opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

F.K. „Mladost“ Bogutovo Selo 

 II 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa 
pozicije 

Konto br. 415213 –  Tekući grantovi sportiskim i 
omladinskim organizacijama i udruženjima u iznosu od   
7.000,00 KM za tekuće aktivnosti . 

III 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

   . 
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                         Vasilije Perić, dipl.ek. 

Broj: 02-40-329/17                                                       

Datum: 21.02.2017. god 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  97/16) i člana 51. i 
60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 
Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik 
opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Ženski košarkaški klub „Rudar-Sport“ Ugljevik 

 II 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa 
pozicije 

Konto br. 415213 –  Tekući grantovi sportiskim i 
omladinskim organizacijama i udruženjima u iznosu od   
2.500,00 KM za tekuće aktivnosti . 

III 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                     NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                    Vasilije Perić, dipl.ek.                          

Broj: 02-40- 330 /17                                                       

Datum: 21.02.2017. god 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  97/16) i člana 51. i 
60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 
Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik 
opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

OKK „Rudar 2015“ Ugljevik 

 II 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa 
pozicije 

Konto br. 415213 –  Tekući grantovi sportiskim i 
omladinskim organizacijama i udruženjima u iznosu od   
1.500,00 KM za tekuće aktivnosti . 

III 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                  Vasilije Perić, dipl.ek. 

Broj: 02-40- 311  /17                                                       

Datum: 16.02.2017. god 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  97/16) i člana 51. i 
60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 
Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik 
opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Ženski košarkaški klub „Rudar“ Ugljevik 

 II 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa 
pozicije 

Konto br. 415213 –  Tekući grantovi sportiskim i 
omladinskim organizacijama i udruženjima u iznosu od   
1.400,00 KM za tekuće aktivnosti . 

III 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

                                           

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                      NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                      Vasilije Perić, dipl.ek. 

Broj: 02-40- 314 /17                                                       

Datum: 17.02.2017. god 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  97/16) i člana 51. i 
60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 
Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik 
opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

 Košarkaški klub „Rudar“ Ugljevik 

 II 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa 
pozicije 

Konto br. 415213 –  Tekući grantovi sportiskim i 
omladinskim organizacijama i udruženjima u iznosu od   
800,00 KM za tekuće aktivnosti . 

III 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA  UGLjEVIK                    NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                    Vasilije Perić, dipl.ek. 

Broj: 02-40- 294  /17                                                       

Datum: 17.02.2017. god 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  97/16) i člana 51. i 
60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 
Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik 
opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Škola fudbala FK „Rudar“ Ugljevik 

 II 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa 
pozicije 

Konto br. 415213 –  Tekući grantovi sportiskim i 
omladinskim organizacijama i udruženjima u iznosu od   
5.000,00 KM za tekuće aktivnosti . 

III 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                               NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                             Vasilije Perić, dipl.ek. 
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Broj: 02-40- 299  /17                                                       

Datum: 16.02.2017. god 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  97/16) i člana 51. i 
60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 
Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik 
opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

FK „Mladost“ Bogutovo Selo 

 II 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa 
pozicije 

Konto br. 415213 –  Tekući grantovi sportiskim i 
omladinskim organizacijama i udruženjima u iznosu od   
450,00 KM za tekuće aktivnosti . 

III 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

                                              

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                     NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                    Vasilije Perić, dipl.ek. 

Broj: 02-40- 287/17                                                       

Datum: 15.02.2017. god 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  97/16) i člana 51. i 
60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 
Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik 
opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

OKK „Rudar 2015“  Ugljevik 

 II 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa 
pozicije 

Konto br. 415213 –  Tekući grantovi sportiskim i 
omladinskim organizacijama i udruženjima u iznosu od   
600,00 KM za tekuće aktivnosti . 

III 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

                                              

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                    NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                  Vasilije Perić, dipl.ek. 

Broj: 02-40-288  /17                                                       

Datum: 15.02.2017. god 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  97/16) i člana 51. i 
60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 
Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik 
opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Košarkaški klub „Rudar“ Ugljevik 

 II 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa 
pozicije 

Konto br. 415213 –  Tekući grantovi sportiskim i 
omladinskim organizacijama i udruženjima u iznosu od   
1.000,00 KM za tekuće aktivnosti . 

III 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

  REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLjEVIK                           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                           Vasilije Perić, dipl.ek. 

Broj: 02-40-137 /17                                                       

Datum: 10.02.2017. god 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  97/16) i člana 51. i 
60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 
Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik 
opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Ženski košarkaški klub „Rudar-Sport“ Ugljevik 

 II 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa 
pozicije 

Konto br. 415213 –  Tekući grantovi sportiskim i 
omladinskim organizacijama i udruženjima u iznosu od   
1.600,00 KM za tekuće aktivnosti . 

III 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

     
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                        NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                       Vasilije Perić, dipl.ek.                                             

Broj: 02-40-254  /17                                                       

Datum: 10.02.2017. god 

 

Na osnovu člana 59   Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 51. i 
60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 
Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik 
opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Ravnogorski pokret srbskih zemalja Ugljevik 

II 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret  sa 
pozicije 

Konto br. 415219 –  Ostali tekući grantovi neprofitnim 
subjektima u iznosu od 1.000,00KM za organizaciju proslave 
slave udruženja. 

III 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 
 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                         NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                        Vasilije Perić, dipl.ek.  

Broj: 02-40-236/17                                                        

Datum: 08.02.2017. god 
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Na osnovu člana 59   Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 51. i 
60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 
Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik 
opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Udruženje veterana „Mandini lavovi“ 

 

II 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret  sa 
pozicije 

Konto br. 415219 –  Ostali tekući grantovi neprofitnim 
subjektima u iznosu od 1.000,00KM za organizaciju proslave 
slave udruženja. 

III 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“.   

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                    NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                   Vasilije Perić, dipl.ek. 

Broj: 02-40-235/17                                                        

Datum: 08.02.2017. god 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  97/16) i člana 51. i 
60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 
Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik 
opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Ženski košarkaški klub „Rudar-Sport“ Ugljevik 

 II 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa 
pozicije 

Konto br. 415213 –  Tekući grantovi sportiskim i 
omladinskim organizacijama i udruženjima u iznosu od   
600,00 KM za tekuće aktivnosti . 

III 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

   . 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                  Vasilije Perić, dipl.ek. 

Broj: 02-40-149 /17                                                       

Datum: 03.02.2017. god 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 51. i 
60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2016.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

 
Odobrava se  budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ 

Ugljevik,  za mjesec novembar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava  sa pozicija : 

-412300-Rashodi za režijski 
materijal........................................................43,00KM 

-412700-Rashodi za stručne 
usluge................................................................16,00KM 

-413900-Rashodi po osnovu 
zatezni............................................................143,00KM 

-411100-Rashodi za bruto 
plate.................................................................98,00KM 

-411200-Rashodi za bruto 
naknade......................................................................58,00KM 

 

Narodna biblioteka sa pozicija: 

-412900-Ostali nepomenuti 
rashodi........................................................1.617,00KM 

-412700-Rashodi za stručne 
usluge..............................................................500,00KM 

-412600-Rashodi po osnovu 
putovanja.........................................................179,00KM 

-412300-Rashodi za režijski 
materijal.........................................................312,00KM 

Centar za kulturu „Filip Višnjić“ sa pozicija: 

-411200-Rashodi za bruto 
naknade...............................................................97,00KM 

na poziciju : 

-412200-Rashodi po osnovu 
utroška...........................................................157,00KM 

-412400-Rashodi za materijal za 
pos.namjene.......................................................55,00KM 

-412600-Rashodi po osnovu 
putovanja.........................................................275,00KM 

-412900-Ostali nepomenuti 
rashodi.........................................................2.576,00KM 

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

III 

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

.                   

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                      NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                    Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                     

Broj: 02/5-40-202 /17                                                                                             

Datum: 28.02.2017.god    

                                             

 Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 51. i 60. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 
6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta 
opštine Ugljevik za 2016.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 decembar, da  može izvršiti 
realokacija sredstava  sa pozicija : 

-412700-Rashodi za stručne 
usluge..............................................................23,00KM 

Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća sa pozicije: 

-411200-Bruto naknade troškova 
zaposlenih......................................................575,00KM 

na poziciju : 
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-412900-Ostalin nepomenuti 
rashodi............................................................23,00KM 

-411100-Rashodi za lična 
primanja.........................................................575,00KM 

 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                             NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                           Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                     

Broj: 02/5-40-379 /17                                                                                             

Datum: 28.02.2017.god                                                

                                                                                  

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 51. 
i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke 
o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2016.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Socijalna zaštita 
Ugljevik,  za mjesec decembar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava  sa pozicija : 

Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća sa pozicije: 

-411200-Bruto naknade troškova 
zaposlenih..................................................7.634,00KM 

Centra za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik sa pozicija: 

-411100-Bruto plate 
zaposlenih...................................................3.211,00KM 

-411200-Bruto naknade troškova 
zaposlenih...................................................2.246,00KM 

na poziciju : 

-416300-Pomoći pružiocima socijalne 
zaštite...........................................................13.091,00KM 

 

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

III 

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

                  
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                  Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                      

Broj: 02/5-40-380 /17                                                                                             

Datum: 28.02.2017.god                                                

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 51. i 60. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 
6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta 
opštine Ugljevik za 2016.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, 
donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštine Ugljevik,  za 
mjesec decembar, da  može izvršiti realokacija sredstava  sa 
pozicija Opštinske uprave Ugljevik : 

-411100-Rashodi za bruto plate 
zaposlenih.........................................................63,00KM 

-412200-Rashodi energije, komunalnih i 
komunik.usluga.................................................188,00KM 

-412700-Rashodi za stručne 
usluge..................................................................54,00KM 

-413900-Rashodi za zatezne 
kamate............................................................5.697,00KM 

-415200-
Grantovi...............................................................2,00KM 

-511100-Izdaci za izgradnju 
objekata.......................................................20.703,00KM 

-516100-Izdaci za nabavku sitnog 
inventara........................................................316,00KM 

I sa pozicije Agencije za razvoj MSP UGljevik: 

-411100-Rashodi za bruto plate 
zaposlenih....................................................1.109,00KM 

na poziciju Opštinske uprave Ugljevik : 

-411200-Rashodi za bruto naknade 
zaposlenih....................................................1.172,00KM 

-412500-Rashodi za tekuće 
održavanje.....................................................5.335,00KM 

-412900-Ostali 
rashodi.........................................................17.460,00KM 

-511200-Izdaci za investiciono 
održavanje.........................................4.165,00KM 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                      NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                    Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                      

Broj: 02/5-40-387 /17                                                                                             

Datum: 28.02.2017.god     

                                                                      

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 51. i 60. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 
6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta 
opštine Ugljevik za 2017.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, 
donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centar za kulturu 
„Filip Višnjić“ Ugljevik,  za mjesec januar, da  može izvršiti 
realokacija sredstava  sa pozicija : 

-621900-Izaci za otplatu 
neizm.obaveza....................................................1.130,00KM 

na poziciju : 

-631900-Izdaci u zemlji za otplatu 
neiz.obaveza........................................................1.130,00KM 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                  Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                        

Broj: 02/5-40-345 /17                                                                                             



36 SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLjEVIK – Broj 5                       07.04.2017. 

 

Datum: 28.02.2017.god                                                

                                                                                 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 51. i 
60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2016.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštine Ugljevik,  za 
mjesec decembar, da  može izvršiti realokacija sredstava  sa 
pozicija Opštinske uprave Ugljevik : 

-411100-Rashodi za bruto plate 
zaposlenih......................................................62,00KM 

Na poziciju JU Srednjoškolski centar „Mihailo Petrović 
Alas“ Ugljevik: 

-411200-Rashodi za bruto naknade 
zaposleni...........................................................8,00KM 
na poziciju Opštinske uprave Ugljevik : 

-412700-Rashodi za stručne 
usluge.................................................................54,00KM 

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

III 

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

       
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                   

Broj: 02/5-40-356 /17                                                                                             

Datum: 24.02.2017.god                                                

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 51. 
i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke 
o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2016.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštine Ugljevik,  
za mjesec decembar, da  može izvršiti realokacija sredstava  
sa pozicija Opštinske uprave Ugljevik : 

-412300-Rashodi za režijski 
materijal........................................................317,00KM 

na poziciju JU Centra za socijalni rad Ugljevik : 

-412300-Rashodi za režijski 
materijal.......................................................317,00KM 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                    

Broj: 02/5-40-335 /17                                                                                             

Datum: 21.02.2017.god                                                

                                                                  

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 51. i 60. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 

6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta 
opštine Ugljevik za 2016.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, 
donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštine Ugljevik,  za 
mjesec decembar, da  može izvršiti realokacija sredstava  sa 
pozicija: 

-511100-Izdaci za izgradnju 
objekata.......................................................44.399,00KM 

na poziciju: 

-415200-Kapitalni 
grantovi......................................................44.399,00KM 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                 Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                   

Broj: 02/5-40-251 /17                                                                                             

Datum: 09.02.2017.god                                                

                                                                             

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 51. i 60. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 
6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta 
opštine Ugljevik za 2016.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, 
donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštine Ugljevik,  za 
mjesec decembar, da  može izvršiti realokacija sredstava  sa 
pozicija : 

-411100-Rashodi za bruto plate 
zaposlenih............................................................144,00KM 

-412500-Rashodi za tekuće 
održavanje............................................................150,00KM 

-412900-Ostali 
rashodi..................................................................290,00KM 

-511200-Izdaci za rekonstrukciju i 
inv.održavanje................................................25.026,00KM 

-513700-IZdaci za nematerijalnu 
imovinu..............................................................5.000,00KM 

na poziciju  : 

-411200-Rashodi za bruto naknade 
zaposlenih...........................................................144,00KM 

-412200-Rashodi energije, komunalnih i 
komunik.usl................................72,00KM 

-412300-Rashodi za režijski 
materijal.............................................................317,00KM 

-412700-Rashodi za stručne 
usluge.....................................................................51,00KM 

-415200-Kapitalni 
grantovi..........................................................30.026,00KM 

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“.  
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                  Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                    

Broj: 02/5-40-252 /17                                                                                             

Datum: 09.02.2017.god       

                                                                                                   

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 51. 
i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke 
o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2016.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Mjesne zajednice,  
za mjesec decembar, da  može izvršiti realokacija sredstava  
sa pozicija : 

-412100-Rashodi po osnovu 
zakupa.................................................................107,00KM 

na poziciju  : 

-412200-Rashodi energije, komunalnih i 
komunik.usl.......................................................107,00KM 

 

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

III 

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

               
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                               Vasilije Perić, dipl.ek.                                                       

Broj: 02/5-40-209 /17                                                                                             

Datum: 03.02.2017.god      

                                        

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 51. 
i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke 
o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2017.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU SRC 
„Rudar“Ugljevik,  za mjesec februar, da  može izvršiti 
realokacija sredstava  sa pozicija: 

-511300-Izdaci za nabavku postrojenja i 
opreme...................................................................6.084,00KM 

na poziciju: 

-516100-Izdaci za zalihe 
materijala.............................................................6.084,00KM 

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

 

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                                 Vasilije Perić, dipl.ek.                                                               

Broj: 02/5-40-297 /17                                                                                             

Datum: 16.02.2017.god         

                                      

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 51. i 60. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 
6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta 
opštine Ugljevik za 2016.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, 
donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinska uprava 
Ugljevik,  za mjesec decembar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava  sa pozicija  : 

 

-511100-Izdaci za izgradnju 
objekata.......................................................40.190,00KM 

-511200-Izdaci za rekonstrukciju i 
inv.održavanje...........................................19.269,00KM 

-412900-Ostali 
rashodi.................................................................2,00KM 

na poziciju  : 

-415200-Kapitalni 
grantovi......................................................19.270,00KM 

-416100-Kapitalne pomoći 
pojedincima...............................................28.987,00KM 

-412500-Rashodi za  tekuće 
održavanje..................................................11.204,00KM 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                               NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                             Vasilije Perić, dipl.ek.                                                             
Broj: 02/5-40-259 /17                                                                                            
Datum: 10.02.2017.god                                                

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 51. i 60. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 
6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta 
opštine Ugljevik za 2016.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, 
donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik,  za mjesec septembar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava  sa pozicija  : 

-411200-Rashodi za bruto 
naknade.....................................................................190,00KM 

na poziciju  : 

-412200-Rashodi po osnovu 
utroška....................................................................190,00KM 

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

III 

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

              
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                               NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                             Vasilije Perić, dipl.ek.                                                     

Broj: 02/5-40-227 /17                                                                                             



38 SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLjEVIK – Broj 5                       07.04.2017. 

 

Datum: 08.02.2017.god    

                                         

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ( 
„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 51. i 
60. Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine 
ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2017 godinu, Načelnik 
opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

 Odobrava se  budžetskom korisniku  Agenciji za razvoj 
malih i srednjih preduzeća Ugljevik, da može u mjesecu 
januaru, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog 
budžeta na sljedećim pozicijama: 

-412300-Rashodi za režijski 
materijal.........................................................600,00KM 

II 

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

III 

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

                                                    :                                                                                                                                                                                      
 REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                             NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                            Vasilije Perić, dipl.ek. 

Broj: 02/5 -40-216 /17                                         

Datum,07. 03.2017.god.        

                                

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ( 
„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 51. i 
60. Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke 
o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2017 godinu, 
Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

 Odobrava se  budžetskom korisniku  JU SŠC Ugljevik, 
da može u mjesecu januaru, unaprijed unijeti sredstva u 
okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama: 

-412900-Ostali nepomenuti 
rashodi........................................................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 pod tačkom I ovog Rješenja. 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                          Vasilije Perić, dipl.ek. 

Broj: 02/5 -40-327 /17                                         

Datum,21.02.2017.god.   

                                    

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ( 
„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 51. i 
60. Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine 
ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2017 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 januaru, unaprijed 
unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim 
pozicijama: 

-412700-Rashodi za stručne 
usluge....................................................................500,00KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                       NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                      Vasilije Perić, dipl.ek. 

Broj: 02/5 -40-347 /17                                         

Datum,  23.02.2017.god.                                         

 

Na osnovu člana 82. stav 3.  Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) 
i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći u stanju vanredne 
socijalne potrebe Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

      Odobrava se novčana isplata Kojić Živanu iz Mezgraje 
u iznosu od 500,00  KM (slovima:  petstotina  konvertibilnih 
maraka) za lečenje. 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima“ 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

  
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                              NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                            Vasilije Perić, dipl.ek.                                 

Broj: 02-40-319/17                                                                  

Datum: 04.04.2017. god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3.  Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) 
i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći u stanju vanredne 
socijalne potrebe Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

      Odobrava se novčana isplata Simić Vojinu iz Donje 
Trnove u iznosu od 300,00  KM (slovima:  tristotine  
konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima“ 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 
 

REPUBLIKA SRPSKA  

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

Broj: 02-40-260/17                                                                  

Datum: 04.04.2017. god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3.  Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) 
i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći u stanju vanredne 
socijalne potrebe Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

      Odobrava se novčana isplata Jakovljević  (Milana) 
Peri  iz Gornje Trnove u iznosu od 500,00  KM (slovima:  pet 
stotina   konvertibilnih maraka) za lečenje. 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima“ 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                               Vasilije Perić, dipl.ek.                          

Broj: 02-40-354/17                                                                  

Datum: 16.03.2017. god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3.  Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) 
i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći u stanju vanredne 
socijalne potrebe Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

      Odobrava se novčana isplata Mikosavljević Milanu iz 
Ugljevika   u iznosu od 500,00  KM (slovima:  petstotina   
konvertibilnih maraka)zbog teške materijalne situacije. 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima“ 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                             NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTIN                             Vasilije Perić, dipl.ek.                  

Broj: 02-40-483/17                                                                  

Datum: 24.03.2017. god. 

  

Na osnovu člana 59  Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 
42/05,118/05 i 98/13i 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i Pravilnika o jednokratnoj 
novčanoj pomoći u stanju vanredne socijalne potrebe 
Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

R J E Š E Nj E 

I 

      Odobrava se novčana isplata Maksimović Milici iz 
Ravnog Polja  u iznosu od 300,00  KM (slovima:  tristo  
konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima“ 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                         NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                        Vasilije Perić, dipl.ek. 

Broj: 02-40-39  /17                                                     

Datum: 16.01. 2017. god. 

 

Na osnovu člana 59  Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 
42/05,118/05 i 98/13i 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i Pravilnika o jednokratnoj 
novčanoj pomoći u stanju vanredne socijalne potrebe 
Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

R J E Š E Nj E 

I 

      Odobrava se novčana isplata Vukosavi Ilić iz Donje 
Trnove   u iznosu od 300,00  KM (slovima:  tristo  
konvertibilnih maraka) za liječenje supruga Ilić Ilije. 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima“ 

 

 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                             NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                           Vasilije Perić, dipl.ek.                       

Broj: 02-40-38/17                                                                  

Datum: 18.01. 2017. god. 

 

Na osnovu člana 59  Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 
42/05,118/05 i 98/13i 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i Pravilnika o jednokratnoj 
novčanoj pomoći u stanju vanredne socijalne potrebe 
Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

R J E Š E Nj E 

I 

      Odobrava se novčana isplata Stevanović Marijani iz 
Ugljevika  u   iznosu od 500,00  KM (slovima:  pet stotina   
konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima“ 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                         Vasilije Perić, dipl.ek. 

Broj: 02-40-83/17                                                                  

Datum: 01.02.2017. god. 

 

Na osnovu člana 59  Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 
42/05,118/05 i 98/13i 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine 
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Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i Pravilnika o jednokratnoj 
novčanoj pomoći u stanju vanredne socijalne potrebe 
Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

R J E Š E Nj E 

I 

      Odobrava se novčana isplata Spasojević Stevanu iz 
Donje Krćine u iznosu od 300,00  KM (slovima:  tri stotine    
konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima“ 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                         Vasilije Perić, dipl.ek.              

Broj: 02-40-247/17                                                                  

Datum: 09.02.2017. god. 

 

Na osnovu člana 59  Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 
42/05,118/05 i 98/13i 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i Pravilnika o jednokratnoj 
novčanoj pomoći u stanju vanredne socijalne potrebe 
Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

R J E Š E Nj E 

I 

      Odobrava se novčana isplata Bojić Milivoju iz 
Tutnjevca   u iznosu od 300,00  KM (slovima:  tri stotine    
konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima“ 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                        NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                        Vasilije Perić, dipl.ek.                              

Broj: 02-40-225/17                                                                  

Datum: 09.02.2017. god. 

 

Na osnovu člana 59  Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 
42/05,118/05 i 98/13i 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i Odluke o dodjeli novčane pomoći 
za rođenje trećeg djeteta i više,  Načelnik opštine Ugljevik  
donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

      Odobrava se novčana isplata Vuković Miladinu iz 
Donjeg Zabrđa  u iznosu od 300,00  KM (slovima:  tri stotine    
konvertibilnih maraka) za rođenje trećeg deteta. 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima“ 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                         Vasilije Perić, dipl.ek.                     

Broj: 02-40-229/17                                                                  

Datum: 09.02.2017. god. 

 

Na osnovu člana 59  Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 
42/05,118/05 i 98/13i 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i Pravilnika o jednokratnoj 
novčanoj pomoći u stanju vanredne socijalne potrebe 
Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

R J E Š E Nj E 

I 

      Odobrava se novčana isplata Lazić Radojki iz 
Tutnjevca  u iznosu od 300,00  KM (slovima:  tri stotine    
konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima“ 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                          NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                         Vasilije Perić, dipl.ek.                         

Broj: 02-40-253/17                                                                  

Datum: 10.02.2017. god. 

 

Na osnovu člana 59  Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 
42/05,118/05 i 98/13i 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i Pravilnika o jednokratnoj 
novčanoj pomoći u stanju vanredne socijalne potrebe 
Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

R J E Š E Nj E 

I 

      Odobrava se novčana isplata Marinković Dušanu iz 
Ugljevik Sela   u iznosu od 300,00  KM (slovima:  tri stotine    
konvertibilnih maraka) za lečenje. 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima“ 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                            NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                           Vasilije Perić, dipl.ek.                                                 

Broj: 02-40-142/17                                                            

Datum: 09.02.2017. god. 

 

Na osnovu člana 59  Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  97/16) i člana 51. i 
60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 
Ugljevik“ broj: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i Pravilnika o 
jednokratnoj novčanoj pomoći u stanju vanredne socijalne 
potrebe Načelnik Opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

      Odobrava se novčana isplata Josipović Cvjetku  iz 
Ugljevika  u iznosu od 300,00  KM (slovima:  tri stotine    
konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 
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II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima“ 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić, dipl.ek.                                           

Broj: 02-40-289/17                                                                

Datum: 23.02.2017. god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3.  Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  97/16) 
i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći u stanju vanredne 
socijalne potrebe Načelnik Opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

      Odobrava se novčana isplata Vesni Davidović iz 
Ugljevičke Obriježi u iznosu od 100,00  KM (slovima:   stotinu    
konvertibilnih maraka) za nastavak liječenja. 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                          NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                         Vasilije Perić, dipl.ek.                                         

Broj: 02-40-366/17                                                                

Datum: 02.03.2017. god. 

 

Na osnovu člana 59  Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  97/16) i člana 51. i 
60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 
Ugljevik“ broj: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i Pravilnika o 
jednokratnoj novčanoj pomoći u stanju vanredne socijalne 
potrebe Načelnik Opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

      Odobrava se novčana isplata Rikić Vesni iz Donje 
Trnove    u iznosu od 300,00  KM (slovima:  tri stotine    
konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima“ 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                         NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                        Vasilije Perić, dipl.ek.                             

Broj: 02-40-268/17                                                                

Datum: 27.02.2017. god. 

 

Na osnovu člana 59  Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  97/16) i člana 51. i 
60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 
Ugljevik“ broj: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i Pravilnika o 

jednokratnoj novčanoj pomoći u stanju vanredne socijalne 
potrebe Načelnik Opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

      Odobrava se novčana isplata Nikolić Miri iz Donje 
Trnove   u iznosu od 300,00  KM (slovima:  tri stotine    
konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima“ 

 

 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                         NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                       Vasilije Perić, dipl.ek.                         

Broj: 02-40-295/17                                                                

Datum: 27.02.2017. god. 

 

Na osnovu člana 59  Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  97/16) i člana 51. i 
60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 
Ugljevik“ broj: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i Pravilnika o 
jednokratnoj novčanoj pomoći u stanju vanredne socijalne 
potrebe Načelnik Opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

      Odobrava se novčana isplata Spasojević Jeleni iz 
Ravnog Polja   u iznosu od 500,00  KM (slovima:  pet stotina    
konvertibilnih maraka) za lečenje supruga. 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima“ 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLjEVIK                              NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                            Vasilije Perić, dipl.ek.                              

Broj: 02-40-352/17                                                                

Datum: 27.02.2017. god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3.  Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) 
i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći u stanju vanredne 
socijalne potrebe Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

      Odobrava se novčana isplata Marici Simikić iz 
Ugljevika   u iznosu od 500,00  KM (slovima:  pet stotina   
konvertibilnih maraka) za liječenje. 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima“ 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 
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REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                            NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                           Vasilije Perić, dipl.ek.                                      

Broj: 02-40-280/17                                                                

Datum: 02.03.2017. god. 

Na osnovu člana 82 stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  97/16) 
i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i 
Odluke o dodjeli novčane pomoći za rođenje trećeg djeteta i 
više,  Načelnik Opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

      Odobrava se novčana isplata Gajić (Ilije) Željku iz 
Ugljevika u iznosu od 300,00  KM (slovima:  tri stotine    
konvertibilnih maraka) za rođenje trećeg deteta. 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima“ 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                            NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                           Vasilije Perić, dipl.ek.                                                

Broj: 02-40-368/17                                                                  

Datum: 03.03.2017. god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3.  Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) 
i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći u stanju vanredne 
socijalne potrebe Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

      Odobrava se novčana isplata Jovanović Lidiji iz Donje 
Trnove u iznosu od 500,00  KM (slovima:  pet stotina   
konvertibilnih maraka)zbog teške materijalne situacije. 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima“ 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                            NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                          Vasilije Perić, dipl.ek.                                       

Broj: 02-40-480/17                                                                  

Datum: 16.03.2017. god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3.  Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) 
i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći u stanju vanredne 
socijalne potrebe Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

      Odobrava se novčana isplata Bojić Milivoju iz 
Tutnjevca  u iznosu od 300,00  KM (slovima:  tri stotine   
konvertibilnih maraka)zbog teške materijalne situacije. 

II 

  Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima“ 

 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                             NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                            Vasilije Perić, dipl.ek.                         

Broj: 02-40-459/17                                                                  

Datum: 16.03.2017. god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3.  Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) 
i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći u stanju vanredne 
socijalne potrebe Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

      Odobrava se novčana isplata Maksimović Jeleni iz 
Ugljevika u iznosu od 500,00  KM (slovima:  pet stotina   
konvertibilnih maraka)zbog teške materijalne situacije. 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima“ 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                             NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                            Vasilije Perić, dipl.ek.                                            

Broj: 02-40-416/17                                                                  

Datum: 16.03.2017. god. 

Na osnovu člana 82. stav 3.  Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) 
i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći u stanju vanredne 
socijalne potrebe Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

      Odobrava se novčana isplata Tomić Milanu iz Donje 
Krćine  u iznosu od 500,00  KM (slovima:  pet stotina   
konvertibilnih maraka)zbog teške materijalne situacije. 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima“ 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                          NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                        Vasilije Perić, dipl.ek.                                           

Broj: 02-40-290/17                                                                  

Datum: 21.03.2017. god. 

Na osnovu člana 82. stav 3.  Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) 
i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i 
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Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći u stanju vanredne 
socijalne potrebe Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

      Odobrava se novčana isplata Ostojić Đuki iz 
Ugljevičke Obriježi  u iznosu od 500,00  KM (slovima:  pet 
stotina   konvertibilnih maraka)zbog teške materijalne 
situacije. 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima“ 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                            NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                           Vasilije Perić, dipl.ek.                                         

Broj: 02-40-497/17                                                                  

Datum: 20.03.2017. god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3.  Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) 
i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći u stanju vanredne 
socijalne potrebe Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

      Odobrava se novčana isplata Simić Mirjani iz Zabrđa u 
iznosu od 300,00  KM (slovima:  tristotine   konvertibilnih 
maraka) za lečenje supruga. 

 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima“ 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                          NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                        Vasilije Perić, dipl.ek.                        
Broj: 02-40-262/17                                                                  

Datum: 29.03.2017. god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3.  Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) 
i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći u stanju vanredne 
socijalne potrebe Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

      Odobrava se novčana isplata Josipović Nedeljku iz 
Zabrđa  u iznosu od 400,00  KM (slovima:  četiristotine  
konvertibilnih maraka) za lečenje. 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima“ 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

  

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                          NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                        Vasilije Perić, dipl.ek.                                                

Broj: 02-40-298/17                                                                  

Datum: 30.03.2017. god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3.  Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) 
i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći u stanju vanredne 
socijalne potrebe Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

      Odobrava se novčana isplata Spasojević Rajku iz 
Ravnog Polja u iznosu od 500,00  KM (slovima:  petstotina   
konvertibilnih maraka) za lečenje. 

 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima“ 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA  UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                  Vasilije Perić, dipl.ek.                          

Broj: 02-40-539/17                                                                  

Datum: 30.03.2017. god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3.  Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) 
i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći u stanju vanredne 
socijalne potrebe Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

      Odobrava se novčana isplata Nedžibović Nedžadu iz 
Atmačića  u iznosu od 200,00  KM (slovima:  dvestotine   
konvertibilnih maraka)zbog teške materijalne situacije. 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima“ 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                         NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                        Vasilije Perić, dipl.ek.                         

Broj: 02-40-421/17                                                                  

Datum: 24.03.2017. god. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3.  Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) 
i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći u stanju vanredne 
socijalne potrebe Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 
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      Odobrava se novčana isplata Miljanović Goranu iz 
Ugljevika  u iznosu od 300,00  KM (slovima:  tristotine  
konvertibilnih maraka) zbog teškog materijalnog stanja. 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima“ 

 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                              NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                             Vasilije Perić, dipl.ek.                         

Broj: 02-40-575/17                                                                  

Datum: 03.04.2017. god. 

 

 

Na osnovu člana 82. stav 3.  Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) 
i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12i 3/14), i 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći u stanju vanredne 
socijalne potrebe Načelnik opštine Ugljevik  donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

      Odobrava se novčana isplata Jakupović Nusretu iz 
Glinja  u iznosu od 200,00  KM (slovima:  dvestotine  
konvertibilnih maraka) zbog teškog materijalnog stanja. 

II 

   Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije“ 
Pomoći pojedincima“ 

III 

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu Opštine    Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                        NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                       Vasilije Perić, dipl.ek.                         

Broj: 02-40-523/17                                                                  

Datum: 03.04.2017. god. 
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Na osnovu  člana 43. Zakona  o  lokalnoj samoupravi (,,Službeni  glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04;42/05 i 
118/05),  člana 51. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana 1. Zakona o javnim 
nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 ) i člana 4. Pravilnika o javnim nabavkama („Sl.bilten opštine Ugljevik“, broj 4/15), 
Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i 

 

 

ODLUKU O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI 
ZA 2017. GODINU 

 

Član 1. 

 

Donosi se  dopuna Plan javnih nabavki za 2017. godinu  i glasi: 

U tačci-USLUGE, dodaje se nova podtačka 17. i glasi: 

Podtačka 17.Bankarske usluge. 

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 6.000,00 KM. 

                       

Član 2. 

 

Postupak javnih nabavki će se sprovesti kako je predviđeno dopunom Plana javnih nabavki za 2017. godinu, a kojas je 
sastavni dio ove Odluke. 

 

Član 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena  na veb-stranici u 

www.opštinaugljevik.net. 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA                                                                              NAČELNIK OPŠTINE 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                                                 Vasilije Perić, dipl.ek. s.r. 
Broj: 02-404- 22/17 

Datum: 06.03.2017.god 

 

 

 

 

DOPUNA PLANA  JAVNIH NABAVKI OPŠTINE UGLjEVIK 

ZA 2017. GODINU-BROJ 1 

 

 

 

  Br. PREDMET NABAVKE 
ŠIFRA 

JRJN 

PROCJENjENA 
VRIJEDNOST 

VRSTA  

POSTUPKA 

OKVIRNI 

DATUM  

POKRETANjA 

POSTUPKA 

 

OKVIRNI 

DATUM 

ZAKLjUČENjA 

UGOVORA 

IZVOR 
FINANSIRANjA 

Ekonomski kod i sl. 

NAPOMENA 

 USLUGE        

    1.   Bankarske    usluge 66110000-4 6.000 KZ I kvartal III kvartal 412700 
Okvirni na 

3 godine 

 

 

UKUPNO 

 

 680.000      

 SVE UKUPNO  1.687.00      

 

 

 

Broj: 02-404- 22/17                                                                                                                      NAČELNIK OPŠTINE 

Ugljevik;  06.03.2017.god                                                                                                           Vasilije Perić, dipl.ek. s.r. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  



REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj : 02-404-11/17 

Datum, 06.02.2017. 

 

Na osnovu  člana 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi 
(,,Službeni  glasnik RS“, broj: 101/04,42/05, 118/05 i 98/13), 
člana 18. i člana 88. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. 
glasnik BiH“, broj 39/14 ), Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i  

 

ODLUKU O PRISTUPANjU POSTUPKU JAVNE 
NABAVKE USLUGA 

 

Član 1. 

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne 
nabavke usluga održavanja zgrada u vlasništvu Opštine 
Ugljevik. 

Nabavka iz prethodnog stava provešće se primjenom 
konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Predviđa se 
zaključenje okvirnog sporazuma . 

Član 2. 

Za realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke odobravaju se 
finansijska sredstva u iznosu od 25.000,00 KM, bez 
zaračunatog PDV-a.  

Sredstva iz prethodnog stava planirana su Privremenim 
planom javnih nabavki za 2017. godinu pod rednim brojem 2 
(usluge)  i u budžetu opštine za 2017. godinu pod ekonomskim 
kodom 412500. 

 

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. s.r. 

                                                                                                                                     
                                                Odsjek  za javne nabavke,  

                                              investicije i nadzor 

                                                       Sokica Horvat 

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

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj: 02-404- 15/17 

Datum, 09.02.2017. 

 

Na osnovu  člana 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi (,,Službeni  
glasnik RS“, broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 87 i člana 
88. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 
39/14 ), Načelnik Opštine Ugljevik, donosi 

ODLUKU O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE 
NABAVKE 

Član 1. 

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne 
nabavke računara i računarske  opreme. 

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

JRJN oznaka predmeta nabavke: 30200000-1-Računarska 
oprema i potrepštine. 

 

Član 2. 

Za realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke odobravaju 
se finansijska sredstva u iznosu od 8.000,00  KM  bez 
zaračunatog PDV-a. 

Sredstva iz predhodnog stava planirana su Privremenim 
planom javnih nabavki za 2017.godinu pod rednim brojem 1 
(robe) i u budžetu opštine Ugljevik za 2017. godinu  pod 
ekonomskim kodom 511300.   

                                             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 imenovana posebnim rješenjem. 

 

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. s.r. 

                                                                                                                                     
                                                Odsjek  za javne nabavke,  

                                              investicije i nadzor 

                                                   Sokica Horvat 

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

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj: 02-404- 18/17 

Datum, 17.02.2017. 

 

Na osnovu  člana 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi 
(,,Službeni  glasnik RS“, broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), 
člana 87. i člana 88. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. 
glasnik BiH“, broj 39/14 ), Načelnik Opštine Ugljevik, donosi 

ODLUKU O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE 
NABAVKE 

Član 1. 

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne 
nabavke usluga stručnog nadzora nad izvođenjem 
građevinskih radova i to:  

LOT 1: pružanje usluga stručnog nadzora nad 
izvođenjem radova iz oblasti niskogradnje 

LOT 2: pružanje usluga stručnog nadzora nad 
izvođenjem radova iz oblasti hidrogradnje 

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

JRJN oznaka predmeta nabavke: 71247000-1-Nadzor 
građevinskih radova 

Član 2. 

Za realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke odobravaju 
se finansijska sredstva u iznosu od 25.000,00  KM  bez 
zaračunatog PDV-a. 

Sredstva iz predhodnog stava planirana su Privremenim 
planom javnih nabavki za 2017.godinu pod rednim brojem 12 
(usluge) i u budžetu opštine Ugljevik za 2017. godinu  pod 
ekonomskim kodom 513700.   

                                         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 imenovana posebnim rješenjem. 

Član 4. 

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

                                                                                                                                                         
                                    NAČELNIK OPŠTINE 

                                        Vasilije Perić, dipl.ek. s.r. 

                                                                                                                                     
                                                Odsjek  za javne nabavke,  

                                              investicije i nadzor 

                                                   Sokica Horvat 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj : 02-404- 20/17 

Datum,  28.02.2017.godine 

 

 Na osnovu  člana 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi 
(,,Službeni  glasnik RS“, broj: 101/04,42/05, 118/05 i 98/13), 
člana 18. i člana 88. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. 
glasnik BiH“, broj 39/14 ), Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i  

O  D  L  U  K  U  

O PRISTUPANjU POSTUPKU JAVNE NABAVKE ROBA 

 

Član 1. 

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne 
nabavke sadnica sezonskog cvijeća i drveća, kao i usluga sadnje 
i održavanja/njegovanja zasađenog  cvijeća i drveća postojećih i 
novih zasada. 

Nabavka iz prethodnog stava provešće se primjenom 
konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Predviđa se 
zaključenje okvirnog sporazuma  na period od dvije godine. 

 

 Član 2. 

Za realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke odobravaju se 
finansijska sredstva u iznosu od 50.000,00 KM, bez 
zaračunatog PDV-a.  

Sredstva iz prethodnog stava planirana su Privremenim 
planom javnih nabavki za 2017. godinu pod rednim brojem 3 
(robe) i u budžetu opštine za 2017. 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 podzakonskim aktima. 

 

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. s.r. 

                                                                                                                                     
                                                Odsjek  za javne nabavke,  

                                              investicije i nadzor 

                                                   Sokica Horvat                                                                       

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj : 02-404-23/17 

Datum, 07.03.2017. 

 

Na osnovu  člana 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi 
(,,Službeni  glasnik RS“, broj: 101/04,42/05, 118/05 i 98/13), 
člana 87. i člana 88.Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. 
glasnik BiH“, broj 39/14 ), Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o 
s i  

 

O  D  L  U  K  U 

O PRISTUPANjU POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA 

Član 1. 

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne 
nabavke bankarskih usluga i to  

deponovanje sredstava po viđenju, obavljanje platnog 
prometa, obračunavanje zateznih kamata po zahtjevu 
Opštinske uprave Opštine Ugljevik i vođenje poslovnog 
računa.  

Nabavka iz prethodnog stava provešće se primjenom 
konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Predviđa  se 
zaključenje okvirnog sporazuma na period od tri godine, 
računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora. 

Oznaka i naziv predmetne nabavke preuzeta je iz 
JRJN:66100000-1-bankarske i investicijske usluge (dodatni 
CVP cod 66110000-4-bankarske usluge). 

 

Član 2. 

Za realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke odobravaju 
se finansijska sredstva u iznosu od 6.000,00 KM bez 
zaračunatog PDV-a. 

Sredstva iz prethodnog stava planirana su Planom javnih 
nabavki za 2017. godinu  pod ekonomskim kodom 412700. 

Član 3. 

Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg 
ponuđača je „ekonomski najpovoljnija ponuda“. 

Član 4. 

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

Član 5. 

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. s.r. 

                                                                                                                                     
                                                Odsjek  za javne nabavke,  

                                              investicije i nadzor 

                                                   Sokica Horvat                                                                                                         

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

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj: 02-404-30/17 

Datum, 14.03.2017. 

 

 Na osnovu  člana 43. i 72. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05) i 
člana 51.  i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten 
Opštine Ugljevik“, broj: 6/05),člana18.stav1,  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 
usluga na sječi suvih četinara u Spomen parku Donja Trnova 
i sječi stabala u krugu dvorišta škole u Ugljevičkoj Obriježi. 

Oznaka predmetne nabavke preuzeta iz JRJN: 
77211400-6 (Usluge sječe drveća). 
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Nabavka usluga iz člana 1. ove Odluke izvršiće se putem 
zahtjeva za direktan sporazum. 

Član 2. 

Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke 
iz člana  1. ove Odluke je 6.000,00 KM bez zaračunatog 
PDV-a. 

Sredstva za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove 
Odluke su obezbijeđena  u budžetu opštine Ugljevik za 2017. 
godinu sa budžetske stavke „Tekuće održavanje“. 

 

Član 3. 

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

          Član 4. 

      Zaključenje ugovora 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. s.r. 

                                                                                                                                     
                                                Odsjek  za javne nabavke,  

                                              investicije i nadzor 

                                                   Sokica Horvat 

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

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj: 02-404-32/17 

Datum, 14.03.2017. 

 

Na osnovu  člana 43. i 72. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 101/04 i  42/05) i 
člana 51.  i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten 
Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana18.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 
radova na sanaciji i uređenju rezervoara za vodu na 
vodovodu Zabrđe- Korenita. 

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

 

Član 2. 

Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke 
iz člana  1. ove Odluke je 6.000,00 KM bez zaračunatog 
PDV-a. 

Sredstva za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove 
Odluke su obezbijeđena  u budžetu opštine Ugljevik za 2017. 
godinu sa budžetske stavke 412500-Tekuće održavanje. 

JRJN: 45231100-6, Opšti građevinski radovi na 
cjevovodu. 

Član 3. 

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

 

Član 4. 

      Zaključenje ugovora 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. s.r. 

                                                                                                                                     
                                                Odsjek  za javne nabavke,  

                                              investicije i nadzor 

                                                   Sokica Horvat 

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

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj: 02-404-31/17 

Datum, 14.03.2017. 

 

 Na osnovu  člana 43. i 72. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05) i 
člana 51.  i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten 
Opštine Ugljevik“, broj: 6/05),člana18.stav1,  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 
roba-štampani materijal. 

Oznaka predmetne nabavke preuzeta iz JRJN: 
22000000-0 

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

Član 2. 

Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke 
iz člana  1. ove Odluke je 5.500,00 KM bez zaračunatog 
PDV-a. 

Sredstva za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove 
Odluke su obezbijeđena  u budžetu opštine Ugljevik za 2017. 
godinu sa budžetske stavke „Rashodi za stručne usluge“. 

                                        Član 3. 

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

 

          Član 4. 

      Zaključenje ugovora 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. s.r. 

                                                                                                                                     
                                                Odsjek  za javne nabavke,  

                                              investicije i nadzor 

                                                   Sokica Horvat 

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

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj: 02-404- 28/17 

Datum,  16.03.2017. 
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 Na osnovu  člana 43. i 72. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05) i 
člana 51.  i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten 
Opštine Ugljevik“, broj: 6/05),člana18.stav1. i   člana 90. 
Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 
39/14 ), 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 
usluga deratizacije na području opštine Ugljevik za 
2017.godinu te usluge dezinsekcije kojom će se obuhvatiti 
prostorije Opštinske uprave. 

Oznaka predmetne nabavke preuzeta iz JRJN: 
90900000-6 

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

 

Član 2. 

Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke 
iz člana  1. ove Odluke je 5.000,00 KM bez  zaračunatog 
PDV-a. 

Sredstva za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove 
Odluke su obezbijeđena  u budžetu opštine Ugljevik za 2017. 
godinu sa budžetske stavke „Rashodi za tekuće održavanje“. 

 

Član 3. 

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

 

          Član 4. 

      Zaključenje ugovora 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. s.r. 

                                                                                                                                     
                                                Odsjek  za javne nabavke,  

                                              investicije i nadzor 

                                                   Sokica Horvat                                                          

 

 

 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj : 02-404-40/17 

Datum, 31.03.2017.god. 

 

Na osnovu  člana 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi 
(,,Službeni  glasnik RS“, broj: 101/04,42/05, 118/05 i 
98/13), člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. 
glasnik BiH“, broj 39/14 ), Načelnik Opštine Ugljevik, d o n 
o s i  

 

O  D  L  U  K  U 

O PRISTUPANjU POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA 

na koje se primjenjuje poseban režim 

 

Član 1. 

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne 
nabavke usluge oglašavanja u štampanim medijima-
novinama  u 2017. godini, predviđene u Aneksu II dio B, pod 
kategorijom rekreacione usluge , kulturne i sportske na koje 
se u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama 
primjenjuje poseban režim. 

 

Član 2. 

Za realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke 
odobravaju se finansijska sredstva u iznosu od 3.600,00 
KM bez zaračunatog PDV-a.  

Sredstva iz prethodnog stava planirana su Planom 
javnih nabavki za 2017. godinu pod rednim brojem 5 
(usluge). 

 

Član 3. 

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke provešće 
Odsijek za javne nabavke, 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. s.r. 

                                                                                                                                     
                                                Odsjek  za javne nabavke,  

                                              investicije i nadzor 

                                                   Sokica Horvat 
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