
 
 

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 
ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

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

www.opstinaugljevik.net 

Петак, 07. април 2017. године 

УГЉЕВИК Издаје:Скупштина општине Угљевик 
Уређује: Стручна служба 

Телефон: (055) 773-756 

БРОЈ 5/17  ГОД. LV 

На  основу  члана 22.  став 2 Закона о стварним 
правима („Службени гласник РС“, број 124/08, 3/09, 58/09, 
95/11, 60/15 и 18/16), члана  39. став 2. тачке 2 и 13 
Закона  о  локалној  самоуправи („Службени  гласник  
Републике  Српске“, број: 97/16) и  члана 26.  Статута  
општине Угљевик („Службени  гласник  општине 
Угљевик“, број: 6/05, 4/07,   4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), 
Скупштина  општине  Угљевик  на  сједници  одржаној  
дана  31.03.2017.  године, д о н о с и 

О Д Л У К У 
О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА 
 

Члан 1. 

            Овом Одлуком додјељује се Јавној установи 
Центар за социјални рад Угљевик на коришћење без 
накнаде пословни простор - канцеларија на првом спрату 
у Пословном објекту у Угљевику који се налази у Улици 
Трг Драже Михајловића, изграђен на парцели означеној 
као к.ч. број 548., уписана у Лист непокретности број 594. 
К.О. Угљевик  и то: 

1. Канцеларија број 9, површине од 30,00 м2, и 
2. Канцеларија у шалтер сали Општине Угљевик. 

Пословни простор из става 1. овог члана ће се 
користити за обављање послова ЈУ Центар за социјални 
рад Угљевик.  

Члан 2. 

          Канцеларија у шалтер сали Општинске управе 
Угљевик додјељује се на привремено кориштење и иста 
ће се користити од стране Центра приликом рада  
Комисије за процјену инвалидитета.   

 

Члан 3. 

          Право коришћења предметног пословног 
простора неће се евидентирати у катастарској и 
земљишнокњижној евиденцији. 

          Задужује се Начелник општине да са ЈУ Центар 
за социјални рад Угљевик закључи уговор о коришћењу 
пословних простора из члана 1. ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

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

 

 
РЕПУБЛИКА  СРПСКА                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК      Ђоко Симић, професор 

Број: 01-374-9/17                                                                                 

Датум, 31.03.2017.године 

            

  На основу члана 356. став 2. Закона о стварним 
правима („Службени гласник РС“, број 124/08, 3/09, 58/09, 
95/11 и 18/16), члана 39. став 2. тачка 13 Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) 
и члана 26. Статута општине Угљевик („Службени 
гласник РС“, број 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14) 
Скупштина општине Угљевик на сједници одржаној дана, 
31.03. 2017. године   д о н о с и 

О Д Л У К У 
О ПРОМЈЕНИ СТАТУСА ОДРЕЂЕНОГ ЗЕМЉИШТА 

У К.О. ЗАБРЂЕ 
 

Члан 1. 

     Утврђује се да је изгубило статус непокретности 
добро у општој употреби – путеви, земљиште означено 
као к.ч. број 205/5, Зв. „Сасјека“, њива 4 класе , површине 
од 51 м2, уписана у  Лист непокретности број 257. К.О. 
Забрђе. 

                                        Члан 2.                                              

    Некретнине из члана 1. ове Одлуке уписаће се у 
катастарској евиденцији Републичке управе за геодетске 
и имовинско-правне послове – подручна јединица 
Угљевик, као посјед Општине Угљевик. 
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Члан 3. 

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

 
РЕПУБЛИКА  СРПСКА                               ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК   Ђоко Симић, професор 

Број:01-475-12/17                                                                                

Датум,31.03.2017. године 

                                       

На  основу  члана 22. става 2. и члана 348. став 3. 
Закона о стварним правима („Службени гласник РС“, број 
124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана  39. став 
2. тачке 2. и 13. Закона  о  локалној  самоуправи 
(„Службени  гласник  Републике  Српске“, број 97/16) и  
члана 26.  Статута  општине Угљевик („Службени  
гласник  општине Угљевик“, број: 6/05, 4/07,   4/08, 5/09, 
4/12 и 3/14), Скупштина  општине  Угљевик  на  сједници  
одржаној  дана 31.03. 2017.  године,    д о н о с и 

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРОДАЈИ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ 
 

Члан 1. 

           Овом одлуком продаје се непосредном 
погодбом непокретност означена као к.ч. број 1071/7, зв. 
„Костичино гробље“, пашњак, површине од 1370 м2 
уписана у  з.к. уложак број 798. К.О. Угљевик Српској 
православној црквеној општини Угљевик Сјевер,  ради 
изградње објекта вјерске заједнице – цркве у Угљевик 
Селу. 

Члан 2. 

        Укупна продајна цијена непокретности из члана 
1. ове Одлуке износи 6.850,00 КМ. 

 

Члан 3. 

       Овлашћује се Начелник општине Угљевик да на 
основу ове Одлуке закључи Уговор о купопродаји са 
купцем, по претходно прибављеном позитивном 
мишљењу Правобранилаштва Републике Српске, 
Сједиште замјеника у Бијељини.  

 

Члан 4. 

         Продајну цијену наведене непокретности 
именована је обавезан уплатити прије закључења 
купопродајног уговора. 

Члан 5. 

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

 
РЕПУБЛИКА  СРПСКА                              ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК    Ђоко Симић, професор 

Број:  01-475-13/17                                                                          

Датум, 31.03.2017.године  

 

 На основу члана 47. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник РС“, број 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 39. став 2 тачке 2 и 8 („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16) и члана 26. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“,бр. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14) и Одлуке о 
приступању израде измјене Регулационог плана 
„Индустријска зона Угљевик“ Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 11/16) Скупштина општине 
Угљевик на сједници одржаној  31.03.  2017. године 
доноси 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 
УГЉЕВИК“  УГЉЕВИК 

 

Члан 1. 

       Утврђује се Нацрт Измјене Регулационог плана 
„Индустријска зона Угљевик“ Угљевику израђен од стране 
ДОО „Завод за урбанизам и пројектовање“ Бијељина, 
март 2017. године који обухвата локацију од три парцеле 
означене као к.ч. број 723/95, 723/96 и 723/97 К.О. 
Угљевик, као и простор између истих и корита ријеке 
Јање. 

Члан 2. 

         Утврђени Нацрт Измјене Регулационог плана 
„Индустријска зона Угљевик“ Угљевику  садржи 
текстуални и графички дио. 

 

Текстуални дио садржи: 

 

А. ОРГАНИЗАЦИОНА И СТРУЧНА ПРИПРЕМА 
             ПЛАНА 

Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ, 
             УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И 
            ПРОБЛЕМИ СТАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА 
            И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА  

Ц. ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 

Д. ПРОГРАМ (КОНЦЕПТ) ПЛАНА 

Е. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ (СТАНДАРДИ) ЗА 
           ГРАЂЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА 

 

Графички дио садржи графичке прилоге: 

А) КАРТЕ СТАЊА 

1. Геодетска подлога                                     1 : 500 

2. Постојећа функционална организација простора                                                    
                                                                               1 : 500 

3. Извод из Регулационог плана „Индустријска зона 
          Угљевик“ у Угљевик („Службени билтен општине 
          Угљевик“ број 4/04 и 3/07)                           1 : 500 

4. Извод оз Просторног плана општине Угљевик 

     („Службени билтен општине Угљевик“ број 8/14)                        

5. Синтезна карта геолошких тематских  области                                    
                                                                                 1 : 500 

Б) КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА 

1. Граница измјене Регулационог плана „Индустријска              
          зона Угљевик“ у Угљевику                            1 : 500 

2. План парцелације са аналитичко-геодетским 
           елементима                                                   1 : 500 

3. План просторне организације                       1 : 500 

4. План саобраћаја                                             1 : 500 

5. План комуналне инфраструктуре                 1 : 500 

6. Вањско уређење                                             1 : 500 

7. План грађевинских и регулационих линија  1 : 500 

 

Члан 3. 

            Утврђени Нацрт измјене Регулационог плана 
„Индустријска зона Угљевик“ у Угљевику након усвајања 
ове одлуке биће изложен на јавни увид у просторијама 
Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове општине Угљевик у трајању од 30 дана. 

 

Члан 4. 

           Носилац припреме Плана Одјељење за 
просторно уређење и стамбено – 

комуналне послове општине Угљевик обавијестиће 
јавност о мјесту, времену и начину излагања утврђеног 
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нацрта путем огласа. који ће се објавити у два средства 
јавног информисања најмање два пута, с тим да ће прва 
обавијест објавити 8 дана прије почетка јавног увида, а 
друга 15 дана од почетка излагања нацрта документа 
просторног уређења на јавни увид. 

 

Члан 5. 

           Оглас из претходног члана ће садржати мјесто, 
датум, почетак и трајање јавног увида, мјесто и датум 
једног или више јавних излагања, мјесто и вријеме 
пружања појашњења предложених планских рјешења 
заинтересованим лицима од представника носиоца 
израде и Одјељења за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове Општине Угљевик, те рок до када се  
могу послати приједлози, примједбе и мишљења из 
Нацрта документа. 

лан 6. 

            Носилац припреме Плана обавезан је да на 
мјесту на којем је изложен утврђени Нацрт обавијести 
јавност да се детаљније информације, обавјештења и 
помоћ у формулисању примједби могу добити код 
носиоца припреме и носиоца израде документа. 

 

Члан 7. 

            Примједбе, приједлози и мишљења на 
утврђени Нацрт документа уписују се у свеску са 
нумерисаним странама, која ће се налазити у просторији 
у којој ће утврђени Нацрт бити изложен, или се у писаној 
форми могу достављати носиоцу припреме који је 
обавезан да их прослиједи носиоцу израде документа. 

 

Члан 8. 

            Носилац израде обавезан је да размотри све 
примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени 
током јавног увида и прије утврђивања приједлога 
измјене плана према њима заузме став, те да 
образложен став у писаној форми достави носиоцу 
припреме и лицима која су доставила своје приједлоге и 
мишљења. 

Приједлог измјене плана утврђује се на основу нацрта 
који је био објављен и става према примједбама, 
приједлозима и мишљењима на тај нацрт. 

У приједлогу измјене плана не могу се мијењати 
рјешења из нацрта плана, осим оних на која је била 
стављена основна примједба, приједлог или мишљење. 

Став носиоца израде према примједбама, 
приједлозима и мишљењима разматра се на јавној 
расправи на коју се позивају представници носиоца 
припреме, носиоца израде и органа и правних лица из 
члана 42. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу, 
те чланова Савјета плана. 

                                                                

Члан 9. 

          Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове општине Угљевик објавиће јавни 
позив за стручну расправу у најмање једном дневном 
листу доступном на територији цијеле републике три 
дана прије и на дан одржавања расправе на коју мобу да 
присуствују сва заинтересована лица. Ако јавној 
расправи не присуствују уредно позвани овлашћени 
стручни представници и органа и правних лица из члана 
42. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу сматра 
ће се да су прихватили приједлог измјене плана.  

                                                                

Члан 10. 

Ако се приједлог измјене плана на основу 
прихваћених приједлога, примједби и мишљења 
достављених у току јавног увида значајно разликује од 

нацрта измјене плана Одјељење за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове општине Угљевик дужно је 
да организује поново јавни увид. 

Трајање поновног јавног увида не може бити краће од 
8 дана. 

Поновни јавни увид се може спроводити највише два 
пута након чега се доноси нова одлука о изради измјене 
плана. 

Члан 11. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ УГЉЕВИК       Ђоко Симић, професор                                            
Број: 01-363-4/17                                                                                  

Датум, 31.03.2017.године 

                           

 На  основу  члана 39. став 2.  Закона  о  локалној  
самоуправи („Службени  гласник  Републике  Српске“, 
број: 97/16) и  члана 26.  Статута  општине Угљевик 
(„Службени  гласник  општине Угљевик“, број: 6/05, 4/07, 
4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Скупштина  општине  Угљевик  на  
сједници  одржаној  дана 31.03. 2017.   године, д о н о с и 

О Д Л У К У 
О ПРЕНОСУ УЛАГАЊА СА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

 

Члан 1. 

           Овом Одлуком преносе се улагања у имовину 
са стањем на дан 31.12.2016. године следећим 
субјектима и то: 

 

1. ЈП „Путеви Републике Српске“ Бања Лука 

- улагања која се односе на Регионални пут Р 459 на 
следећим дионицама: 

- Забрђе - Нумера   - набавна вриједност износи 
203.242,50 КМ, година активирања 2005, 

- Нумера – Угљевичка Обријеж – набавна вриједност 
износи 182.750,00 КМ, година активирања 2005, 

- Црвено Брдо – Доња Трнова – набавна вриједност 
износи 410.000,00 КМ, година активирања 2005, 

- Мезграја – Просјека – набавна вриједност износи 
42.258,50 КМ, година активирања 2005, 

- Стари Угљевик – Раскрсница Микосављевићи- набавна 
вриједност износи 38.378,70 КМ, година активирања 
2007, 

- Р 459 Доња Трнова – набавна вриједност износи 
420.000,00 КМ, година активирања 2006, 

- Микосављевићи – црква – Стари Угљевик – набавна 
вриједност износи 179.431,35 КМ, година активирања 
2010,  

- Мезграја Гај – раскршће (к.Пере Тодоровића) – 
набавна вриједност износи 47.916,84 КМ, година 
активирања 2010, 

- Забрђе – Нумера – набавна вриједност износи 
211.722,72 КМ, година активирања 2010,  

- Микосављевићи Фалчићи – набавна вриједност износи 
85.000,00 КМ, година активирања 2010,  

- Радовановићи – Гајићи – набавна вриједност износи 
42.387,15 КМ, година активирања 2009, 

- Стари Угљевик – Просјека – набавна вриједност износи 
252.755,92 КМ, година активирања 2012. 

2. Основна школа „Алекса Шантић“ Угљевик 

- улагање у школу у Угљевик Село – набавна 
вриједност износи 44.713,88 КМ , година активирања 
2006, 
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- улагање у ограду школског дворишта у Угљевик 
Селу - набавна вриједност износи 21.111,05 КМ, година 
активирања 2011, 

- улагање у ОШ Мезграја Гај - набавна вриједност 
износи 160.650,00 КМ година активирања 2010, 

- улагање у спортско игралиште Мезграја Гај - 
набавна вриједност износи 16.487,22 КМ година 
активирања 2013, 

- улагање у ОШ Мезграја Косе - набавна вриједност 
износи 160.650,00 КМ година активирања 2010, 

- улагање у школско двориште Мезграја - набавна 
вриједност износи 12.228,62 КМ година активирања 2009, 

- улагање у школу у Обријежи - набавна вриједност 
износи 66.850,35 КМ година активирања 2006, 

- улагање у спортски терен Уг. Обријеж - набавна 
вриједност износи 34.257,18 КМ година активирања 2008, 

- улагање у ограду школе у Уг. Обријежи - набавна 
вриједност износи 10.709,13 КМ, година активирања 
2006, 

- улагање у дограђени дио ОШ Угљевик - набавна 
вриједност износи 564.779,79 КМ, година активирања 
2006, 

- улагање у бетонско игралиште Јањари - набавна 
вриједност износи 15.965,15 КМ , година активирања 
2006, 

 

3. Основна школа „Вук Караџић“ Забрђе 

- улагање у школу Коренита - набавна вриједност 
износи 391.187,23 КМ, година активирања 2006, 

- улагање у игралиште МЗ Коренита (ограде) - 
набавна вриједност износи 34.916,25 КМ, година 
активирања 2013, 

- улагање у школу Г. Забрђе са оградом - набавна 
вриједност износи 294.845,84 КМ, година активирања 
2006, 

- улагање у фискултурну салу Забрђе Доње - набавна 
вриједност износи 58.016,00 КМ , година активирања 
2006, 

- улагање у спортско игралиште Г. Забрђе - набавна 
вриједност износи 8.068,72 КМ, година активирања 2013, 

- улагање у школу у Малешевцима - набавна 
вриједност износи 262.533,45 КМ, година активирања 
2006, 

- улагање у игралиште Малешевци - набавна 
вриједност износи 26.572,50 КМ, година активирања 
2006, 

- улагање у централно гријање школе у Забрђу -  
набавна вриједност износи 56.050,72 КМ,  година 
активирања 2007, 

- улагање у котловницу школе Забрђе - набавна 
вриједност износи 62.615,68 КМ година активирања 2007, 

- улагање у фудбалски терен Коренита – набавна 
вриједност износи 18.806,58 КМ, година активирања 
2007. 

4. Основна школа „Филип Вишњић“ Доња Трнова 

- улагање у школу Црвено Брдо - набавна вриједност 
износи 136.650,00 КМ, година активирања 2010, 

- улагање у школу (обданиште) С. Трнова - набавна 
вриједност износи 142.771,98 КМ, година активирања 
2009, 

- улагање у зграду школе Трнова - набавна вриједност 
износи 222.815,32 КМ, година активирања 2007, 

- улагање у котловницу ОШ Д. Трнова - набавна 
вриједност износи 85.041,56 КМ,  година активирања 
2009, 

- улагање у игралиште ОШ Д. Трнова - набавна 
вриједност износи 20.800,00 КМ, година активирања 
2006, 

 

5. Средња школа „Михајло Петровић Алас“ 
Угљевик 

- улагање у санацију равног крова СШЦ - набавна 
вриједност износи 58.469,93 КМ,  година активирања 
2008, 

- улагање у замјену вањске столарије објекта СШЦ - 
набавна вриједност износи 59.410,00 КМ, година 
активирања 2008, 

- улагање у школске спортске терене средње школе - 
набавна вриједност износи 32.563,00 КМ,  година 
активирања 2009, 

 

6. „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина 

- улагање у 10 кV кабловски далековод - набавна 
вриједност износи 22.837,24 КМ, година активирања 
2008, 

- улагање у 10 кV кабловски далековод „Индустрија“ - 
набавна вриједност износи 70.202,48 КМ, година 
активирања 2009, 

- улагање у нисконапонски прикључак ул. Прве 
мајевичке бригаде - набавна вриједност износи 16.280,58 
КМ година активирања 2010, 

- улагање у нисконапонску мрежу ТП Угљевик - 
набавна вриједност износи 10.807,20 КМ, година 
активирања 2010, 

- улагање у подземни кабловски вод за напајање 
стамбене зграде - набавна вриједност износи 15.233,40 
КМ, година активирања 2008, 

7. А.Д. „КОМПРЕД“ Угљевик 

- улагање у водовод градски Угљевик – Улица 
Соколска - набавна вриједност износи 2.351,70 КМ, 
година активирања 2009, 

- улагање у бунар Б7 Угљевик - набавна вриједност 
износи 49.400,00 КМ, година активирања 2006, 

8. ГРАД БИЈЕЉИНА 

- улагање у пут Мићин гроб 50 % дионице - набавна 
вриједност износи 69.116,81 КМ, година активирања 
2006, 

- улагање у пут Л 3 Коренита - Пиперци - набавна 
вриједност износи 31.259,52 КМ, година активирања 
2010, 

9. Српска православна црква Доње Забрђе 

- улагање у стазу плато и асвалтирање пута око цркве 
Доње Забрђе - набавна вриједност износи 12.118,25 КМ , 
година активирања 2010, 

10. Српска православна црква Тутњевац  

- улагање стазу плато и асвалтирање пута око цркве 
Тутњевац - набавна вриједност износи 21.138,32 КМ, 
година активирања 2010. 

11. Фудбалски клуб „Борац“ Угљевичка Обријеж 

- улагање у свлачионицу, набавна вриједност износи 
39.188,21 КМ, година активириња 2010. 

 

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 
финансије Општинске управе општине Угљевик које ће о 
спровођењу исте обавијестити организације којима се 
врши пренос имовине. 

Члан 3. 

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

 
РЕПУБЛИКА  СРПСКА                                ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК      Ђоко Симић, професор 

Број: 01-374- 10/17                                                                               

Датум, 31.03.2017.године 
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              На основу члана 12. став 1 Закона о систему 
јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 68/07 и 109/12) члана 39. став 2. тачке 2 и 34. Закона  
о  локалној  самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број 97/16) и  члана 26.  Статута  општине 
Угљевик („Службени  гласник  општине Угљевик“, број: 
6/05, 4/07,   4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Скупштина  општине  
Угљевик  на  сједници  одржаној  дана 31.03.          2017.  
године,  д о н о с и 

О  Д  Л  У  К  У 
О  ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА 

КУЛТУРУ У УГЉЕВИКУ 
 

Члан 1.   

             У Одлуци о оснивању Центра за културу у 
Угљевику („Службени билтен општине Угљевик“, број 
2/07 и 8/07) у члану 11. послије става 1. додају се ставови 
2. и 3. који гласе: 

 

            „ЈУ Центар за културу „Филип Вишњић“ 
Угљевик има право изнајмљивања просторија плаве 
сале, хола у приземљу, галерије и мултифункционалне 
просторије физичким и правним лицима, ради 
организовања свечаних, образовних и других догађаја. 

             Висину накнаде за кориштење горе наведених 
просторија одредиће Управни одбор ЈУ Центар за 
културу „Филип Вишњић“ Угљевик.“ 

 

Члан 2. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК       Ђоко Симић, професор 

Број: 01-  374-11/17                                                                               

Датум, 31.03.2017.године  

 

На основу члана 10. став 4. Закона о јавним путевима 
( „Службени гласник Републике Српске“број: 89/13), 
члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи  
(„Службени гласник Републике Српске “ број: 97/16), 
члана 26. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14 ) 
и Одлуке о утврђивању мјерила и критеријумима за 
одрђивање локалних путева и улица у насељу на 
подручју општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“ број: 2/17),  Скупштина општине Угљевик на 
сједници одржаној дана 31.03.2017.године  доноси 

О Д Л У К У 
о разврставању локалних путева и улица у 

насељу на подручју општине Угљевик 
 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком се разврставају локални путеви и 
улице на подручју општине Угљевик, на основу мјерила и 
критеријума за њихово одређивање, усвојених Одлуком о 
утврђивању мјерила и критеријумима за одрђивање 
локалних путева и улица у насељу на подручју општине 
Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“ број: 
2/17). 

 

 

 

Члан 2. 

 

Локални путеви, у смислу ове одлуке, су јавни путеви 
који повезују насеља на територији Општине, или 
повезују територију Општине са мрежом других јавних 
путева или који су значајни за саобраћај на подручју 
Општине, а које Скупштина општине одлуком утврди као 
такве на основу мјерила и критеријума за одређивање 
локалних путева и улица у насељу.  

 

Члан 3. 

 

Некатегорисани путеви су површине које се користе 
за саобраћај и које су доступне већем броју корисника, а 
који не испуњавају критеријуме прописане одлуком за 
сврставање у локалне путеве. 

 

Члан 4. 

 

Улица, у смислу ове одлуке, је дио јавног пута у 
насељу, са тротоаром и ивичњаком, поред које се 
најмање са једне стране налазе редови кућа или група 
зграда.  

 

II – РАЗВРСТАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА  

 

Члан 5. 

 

Локални путеви на подручју општине Угљевик, на 
основу мјерила и критеријума из Одлуке о утврђивању 
мјерила и критеријумима за одрђивање локалних путева 
и улица у насељу на подручју општине Угљевик, 
разврставају се на локалне путеве првог, другог и трећег 
реда, према табели: 

 

 

Локални путеви првог реда: 

 
Путна релација Укупна 

дужина у км 
Л 

Мост на потоку Старача- Р-459, 
Д.Трнова 

4,173 Л 1 

Угљевик-Забрђе „Мићин гроб“ 5,493 Л 2 

Мост на ријечици „Буковчица“ 
Коренита-Пиперци 

3,296 Л 3 
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Локални путеви другог реда: 

 

Путна релација 
Укупна дужина 

(км) 
Л 

Р 459, Тутњевац-Бобетино Брдо 3,525 Л 4 

М 18, Пељаве-Мезграја Гај-Мезграја Косе,Р 459 6,166 Л 5 

М18,РавноПоље-Јањари-Атмачићи-Глиње,Р 459                                                                                7,650 Л 6 

М18-Г.Забрђе (Црква)-Тутњевац, Р 459 3,750 Л 7 

Доња Трнова, Вашериште-Јаковићи-Буковац 5,588 Л 8 

Доња Трнова, школа-Добричићи-Равно Поље 3,548 Л 9 

Р 459,Модран-Угљевик Село(Микосављевићи)-Р 459 5,953 Л 10 

Р 459, Тутњевац-Коренита-Пиперци 6,607 Л 11 

М18,Малешевци- Пушковац 2,120 Л 12 

М 18, Г.Забрђе (Усјек Савићи)-Тутњевац, Р 459 2,695 Л 13 

Р 459, Црвено Брдо-Средња Трнова-Добричићи 5,443 Л 16 

М 18-Мукат-Малешевци 4,480 Л 17 

Р 459, Црвено Брдо-Доња Крћина-Горња Крћина-Баре 6.882 Л 21 

М 18,Малешевци-Споменик из 2.Свје.рата-Рушчићи(Г.Забрђе),Л7 1,487 Л 24 

Kоренита,Миличин бунар-Томићи-Посавци 3,397 Л 34 

Угљевик (Сјевер)-Петровићи-Р 459-Јовичићи (Г.Чађавица) 2,028 Л 35 

Угљевик, Р 459-Раскршће (Станковићи),Г.Забрђе 1,362 Л 36 

Р 459, Стари Угљевик-Резервоар градског водовода 1,000 Л 48 

Поповићи, Л2 -Стевчановићи- Станковићи-Црква (Г.Забрђе) 3,084 Л 50 

 

Локални путеви трећег реда: 

 

Путна релација 
Укупна дужина 

(км) 
Л 

Угљевик,Сјевер -Забрђе-Сарићи-Р 459 1,240 Л 14 

Угљевик,Сјевер-Забрђе (Стјепановићи)-Р 459 1,517 Л 15 

Р 459, Мезграја Гај-Школа-Гробље-Л 5 2,200 Л 18 

Л3-Торлаковићи-Станковићи-Школа-Поповићи,Л3 5,626 Л 19 

Д.Забрђе, Л2-Посавци-Д.Забрђе,Л2 3,572 Л 20 

Г. Забрђе,Л7 -Малешевци (школа)Л12 2,180 Л 22 

Малешевци,Л12-према Релеју 2,500 Л 23 

Угљевичка Обријеж, М 18-Ђукићи, Р 459 0,505 Л 25 

Р 459, Тутњевац-Митровићи 3,060 Л 26 

Термоелектрана-Мукат,Л17 0,740 Л 27 

Угљевичка Обријеж, М 18 -скретање за Уг.Село,Л10 0,325 Л 28 

Р 459, Стари Угљевик-Бојићи-Томићи-Видовићи-Јовановићи 2,000 Л 29 

Л29, Стари Угљевик -Сарије 1,500 Л 30  

Р 459, Стари Угљевик-Г.Вучијак 0,900 Л 31 

Уг.Обријеж,Р 459, Гопића бунар -Гробље 1,515 Л 32 

Термоелектрана-Перићи(Стара пруга)-Мост на Јањи(градс. дио) 2,364 Л 33 

Р 459, Црвено Брдо-Доња Крћина 1,700 Л 37 

Мезграја Косе,Л5-Тодоровићи-Лазићи-Мирковићи-Школа,Л5 3,718 Л 38  

Угљевик Село,Л10-Миљановићи-Симићи 1,300 Л 39 

Угљевик Село, Зарићи,Л10-Спасојевићи 1,000 Л 40 

Уг.Обријеж, М 18, Јовичићи-Пут „Гопића бунар-Гробље“ 0,330 Л 41 

Угљевичка Обријеж, Митровићи- Пут „Гопића бунар-Гробље“ 0,500 Л 42 

Равно Поље, М 18- Арсеновићи, гробље 1,000 Л 43 

Тутњевац,Р 459-Милошевићи-Митровићи,Л26 1,011 Л 44 

Тутњевац,Р 459 -Николићи-Крстићи-Л4 1,815 Л 45 

Уг.Село,Старача-Бабићи- школа,Л10 1,750 Л 46 

Модран, Ветеринарска станица-Баљак 1,500 Л 47 

Р 459-Фалчићи (Нешковићи) 1,950 Л 49 

Термоелектрана,Перићи-Брђани-Прокос-Л33 2,630 Л 51 

Р 459-Тешићи-Чардак-Малићи,Р459 1,000 Л 52 

Глињско раскршће, Р 459-Жуге 1,200 Л 53 

Горња Крћина, Пањици-Баре,Л21 2,240 Л 54 

 



07.04.2017. СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 5 7 

 

Члан 6. 

 

Улице на подручју општине Угљевик, на основу мјерила и критеријума из Одлуке о утврђивању мјерила и 
критеријумима за одрђивање локалних путева и улица у насељу на подручју општине Угљевик, разврставају се на 
улице првог,другог, трећег реда и на јавне стазе, према табели: 

 

 

Улице првог реда: 

 

Назив улице Дужина улице (м) 

Карађорђева 490 

Његошева 745 

Светог Саве 735 

Богутовачка 800 

Забрђска 300 

 

 

Улице другог реда: 

 

Назив улице Дужина улице (м) 

Краља Петра I 301 

Радомира Арсеновића 789 

Јована Дучића 308 

Ћирила и Методија 732 

Патријарха Српског Павла 138 

Михаила Пупина 531 

Петра Кочића 202 

Војводе Керовића 810 

Пуковника Милана Јовића 140 

Ђуре Бижића  1450 

Рударска 274 

Хиландарска 1121 

Зекина 907 

Иве Андрића 215 

Драге Токића 547 

Милоша Црњанског 210 

Кнез Иве од Семберије 215 

Косовке дјевојке 209 

Прве мајевичке бригаде 310 

Милоша Обилића 283 

Војводе Мишића 440 

 

 

Улице трећег реда: 

 

Назив улице Дужина улице (м) 

Николе Тесле 162 

Цара Душана 180 

Соколска 173 

Српске слоге 130 

Старине Новака 130 

Гаврила Принципа 116 

Перике Тешића 602 

Видовданска 90 

Капетана Леке 160 

Филипа Вишњића 460 

Староугљевичка 260 

Мајевички четнички корпус 735 

Бранка Пантелића Пантера 245 

Солунских добровољаца 255 

Херцеговачка 200 

Вука Караџића 168 
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Попа Васе Пелагића 999 

Јасеновачких жртава 210 

Крајишка 370 

Пожарничка 231 

Нова 2 150 

Нова 3 120 

Нова 4 125 

 

Јавне стазе: 

Назив улице 

Трг Драже Миихаиловића 

 

III – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

 

Члан 7. 

Доношењем ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука о утврђивњу локалних путева на подручју општине Угљевик 
(„Службени билтен општине Угљевик“,бр: 1/06). 

 

Члан 8. 

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

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                                   Ђоко Симић, професор 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                              

Број: 01-345-37/17 

Датум:  31.03.2017.године                            

 

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

 

На основу члана 26. Статута општине Угљевик (,,Службени билтен Општине Угљевик,, број 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 
4/12 и 3/14 ), Скупштина општине Угљевик на сједници одржаној 31.03. 2017. године, доноси  

 

П Р О Г Р А М 
ПРОЉЕТНЕ СЈЕТВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Елементи Програма прољетне сјетве у 2017. години, урађени, су на бази расположивих површина ораничног 
земљишта у области примарне пољопривредне производње. На подручју Општине Угљевик укупне ораничне површине 
износе 7295 ха. Биланс сјетвених површина за 2016/2017. годину може се сагледати из следећег прегледа. 

1. засијано у јесен 2016. године 1765 ха. 

2. план прољетне сјетве у 2017. години 4572 ха.  

3. крмно биље стари узгој 958 ха. 

 

 I – ПРОГРАМ ПРОЉЕТНЕ СЈЕТВЕ 

 Основну културу у прољетној сјетви чини кукуруз. У структури прољетне сјетве 2017. години, сјетва кукуруза 
планира се на површини од 3920 ха на индивидуалном сектору. Сјетва поврћа има веома значајно мјесто у укупној 
структури прољетне сјетве у 2017. години. У укупној структури сјетве поврћа основну културу чини кромпир. 

 

II – УКУПНО ПЛАНИРАНЕ СЈЕТВЕНЕ ПОВРШИНЕ СУ СЛЕДЕЋЕ  

-Процјена- 

 ___________________________________________________________________________  

Ред.                  К у л т у р а                                                                          У  х е к т а р и м а  

Број                                              Индивидуални             Државни                         У к у п н о  

                                                             сектор                      сектор 
___________________________________________________________________________  

1.Јара пшеница                                       -                                 -                                           -       
___________________________________________________________________________ 

2. Јари јечам                                            -                                 -                                           -  
___________________________________________________________________________ 

3. Јара зоб                                                -                                 -                                           -  
___________________________________________________________________________ 

4. Кукуруз                                           3920                              -                                          3920  
___________________________________________________________________________  
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5.Соја                                                       -                                 -                                           - 
___________________________________________________________________________  

6.Сунцокрет                                            -                                 -                                           -    
___________________________________________________________________________  

7.Дуван                                                    -                                 -                                           -  
___________________________________________________________________________  

8.Шећерна репа                                      -                                  -                                           -     
___________________________________________________________________________  

9.Кромпир                                           312                                -                                           312 

___________________________________________________________________________ 

10.Остало поврће                                300                                -                                          300                                                               
_____________________________________________________________________________ 

11.Крмно биље                                      40                                -                                             40                                                                           
_____________________________________________________________________________ 

 ЕФЕКТИВНА СЈЕТВА УКУПНО: 4572                               -                                               4572 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

III- Основни услов за извршење програма прољетне сјетве у 2017. години је успјешно обављена прољетна сјетва за 
остваривање пољопривредне производње 2017. године. У том циљу потребно је сортно сјеме, минерална ђубрива, 
средства за заштиту биља, пољопривредна механизација, резервни дијелови гориво, временски услови и др.  

 

1. С ј е м е 

 За потребе прољетне сјетве 2017. године потребне су количине сортног сјемена из домаће производње и то: 
___________________________________________________________________________  

Ред.       К у л т у р а                  Површниа                потребна колич.        Укупна сјемена      

 бр.                                                   ха                               кг/ха                                  -тона- 
______________________________________________________________________________    

1.         К у к у р у з                      3920                              15                                             59 

2.         К р о м п и р                      312                           2300                                          717       
______________________________________________________________________________  

 

2. Минерална ђубрива 

 За извршење Програма прољетне сјетве 2017. године, потребно је око 1143 тоне минералних ђубрива или 250 кг. по 
једном хектару сјетвене површине. С обзиром на високу цијену ђубрива и сјеменског кукуруза, велика је вјероватноћа 
да се предвиђене количине неће утрошити. До сада је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Р.С. 
за прољетну и јесењу сјетву регресирало Д-2 по умањеној цијени од 0,60 КМ/ литар од стварне цијене горива 
регистрованим пољопривредним произвођачима, а који су измирили све обавезе према овом Министарству. 

 

3. Пољопривредна механизација  

Број механизације са којима располаже аграрна привреда Општине Угљевик је задовољавајућа и гарантује да ће се 
сјетва успјешно и у оптималном року обавити, што ће зависити и од временских услова за вријеме сјетве.  

 

4. Средства за заштиту биља  

Употребом средстава за заштиту биља је од изузетног значаја за остварење приноса и саме производње па је стога 
неопходно на вријеме обезбједити довољне количине истих. Највећи дио ових средстава односи се на инсектициде, 
хербициде те остала средства за заштиту биља и на вријеме их примјенити.  

 

5. Дизел гориво  

За извршење Програма прољетне сјетве потребно је дизел горива у количини од 548,640 литара, а то је на 1 ха/120 
лит. Д-2.  

 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А                                                             ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                                      Ђоко Симић, професор 

Број: 01- 330-15 /17                                                                            

 Датум, 31.03. 2017. године 
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На основу члана 26. Статута општине Угљевик 
(,,Службени билтен Општине Угљевик,, број 6/05, 4/07, 
4/08, 5/09, 4/12 и 3/14 ), Скупштина општине Угљевик на 
сједници одржаној 31.03. 2017. године, усваја  

ИЗВЈЕШТАЈ 
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА О 

РАСПОРЕЂИВАЊУ И УСМЈЕРАВАЊУ НОВЧАНИХ   
СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ 

ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА ЗА  
2016.ГОД 

 

      Скупштина општине Угљевик је 15 .12.2015 год. 

усвојила  Програм и 23.12.2016.год.измијењени програм   

о распоређивању и усмјеравању новчаних средстава 

прикупљених на основу прихода од  посебних  водних 

накнада  за  2016.годину. Укупно рализовано прихода по 

основу водних накнада у 2016.години је 

117.788,00КМ.Приходи који се уплаћују по овом основу 

воде се на рачуну посебних намјена.Почетно стање на 

рачуну посебних намјена износило је 1,402.00 КМ а 

наплаћено 117.839,13 КМ,крајње стање износи 827,00КМ 

што значи да су потрошена средства од водних накнада у 

2016.години износила 118.363,00КМ. Програмом су 

дефинисани следећи пројекти: програм санитарне 

заштите изворишта, побољшање водоснабдијевања у 

Угљевику, одводњу атмосферских вода, и одржавање 

потока Лактеница. 

 

ПРОГРАМ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПРИКАЗАНИ 

СУ СЛЕДЕЋОМ ТАБЕЛОМ: 

 
Р.

бр 

                                     

ОПИС                            

ПРОГРАМ 

  (2016.год.) 

ИЗВРШЕЊЕ 

(2016.год) 

 

1 
 

Програм санитарне 

заштите изворишта 

 

20.000,00 КМ 

 

14.000,00 КМ 

 

2 
Побољшање 

водоснабдијевања 

у Угљевику 

 

30.000,00 КМ 

 

16.863,00 КМ 

 

3 
 

Одводњу 

атмосферских вода 

 

50.000,00 КМ 

 

59.524,00 КМ 

 

4 
 

Одржавање потока 

Лактеница 

 

30.000,00 КМ 

 

27.976,00 КМ 

УКУПНО 130.000,00 КМ   118.363,00KM 

 

 

1.Програм санитарне заштите изворишта реализован 
је у 2016.години у износу од 14.000 КМ. Укупна 
вриједност уговора је 22.815 КМ и радови око израде 
програма санитарне заштите изворишта завршени су 
22.12.2016.године. 

 

2. За побољшање водоснабдијевања у Угљевику из 
средстава водних накнада издвојено је укупно 16.863 КМ. 
Наведени износ се односи на радове на реконструкцији 
бунара у Богутовом Селу. 

 

3.За одводњу атмосферских вода из средстава 
водних накнада у 2016.години издвојено је укупно 59.524 
КМ. Наведени износ средстава утрошен је за 

реконструкцију атмосферске одводње уз магистрални пут 
М-18 насељено мјесто Угљевик, изградњу плочастог 
пропуста Угљевичка ријека, изградњу плочастих пропуста 
и санација оштећења узрокованих елементарним 
непогодама у МЗ Посавци, изградњу плочастих пропуста 
у МЗ Угљевик Село, санација оштећења узрокованих 
елементарним непогодама на подручју општине Угљевик. 

 

4.За одржавање потока Лактеница у 2016.години из 
средстава водних накнада издвојено је укупно 27.976 КМ. 
Радови на одржавању потока Лактеница односе се на 
изградњу потпорног зида уз Лактеницу, изградњу 
плочастих пропуста, чишћење бетонског корита потока од 
наноса земље, шљунка, пијеска и траве. 

 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

СКУШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК     Ђоко Симић, професор 

Број: 01- 40-582 /17                                                                                

Датум, 31.03. 2017. године 

          

        На основу члана 26. Статута општине Угљевик 
(,,Службени билтен Општине Угљевик,, број 6/05, 4/07, 
4/08, 5/09, 4/12 и 3/14 ), Скупштина општине Угљевик на 
сједници одржаној 31.03. 2017. године, усваја  

ИЗВЈЕШТАЈ 
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА КОРИШТЕЊА 

НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА УПЛАЋЕНИХ ПО 
ОСНОВУ НАКНАДА ЗА КОРИШТЕЊЕ 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСА У СВРХУ ПРОЗВОДЊЕ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2016.ГОД. 

 

Скупштина општине Угљевик је 15 .12.2015 год. 

усвојила  Програм и 23.12.2016.год.измијењени програм   

о кориштењу новчаних средтава уплаћених  по основу 

накнада за  кориштење  природних ресурса у сврху  

производње електричне енергије за 2016.год. Укупно 

наплаћено прихода по основу наведених накнада у 

2016.години је 5.356.030 КМ. Приходи који се уплаћују по 

овом основу воде се на рачуну посебних намјена. 

Почетно стање на рачуну посебних намјена износило је 

616 КМ а наплаћено  КМ, крајње стање износи 16.224  КМ 

што значи да су потрошена средства од наведених 

накнада у 2016.години износила 5.340.422 КМ.  

Програмом су дефинисани следећи пројекти: 

 

1.Средства за изградњу и санацију примарних 

инфраструктурних објеката (водовод, канализација, 

топловод, локални путеви и сл.) који су у функцији 

привредног развоја и запошљавања у износу од 3.100 

000,00 КМ. Програм и реализација  приказан је 

следећом табелом: 
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За финансирање изградње и санације примарних 

инфраструктурних објеката из средстава од накнада за 

коришћење природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије у 2016.години издвојено је укупно 

2.299.633,63 КМ.  

 

1.Од укупно наведених средстава за улагања у 

изградњу капиталних објеката издвојено је 717.962,25 КМ 

од укупно планираних 1.800.000 КМ. Разлог мањег 

извршења у односу на план је плаћање обавеза за 

капитална улагања из претходне године, по приоритету 

плаћања раније доспјелих обавеза. Инвестиције из 

2016.године које су плаћане из наведених средстава су: 

асвалтирање и реконструкција путева на подручју 

општине Угљевик, изградња јавне расвјете, уређење 

потока Лактеница, атмосферска одводња, реконструкција 

објеката градског базена, изградња новог гробља Сарије, 

реконструкција- замјена прозора у средњој школи у 

Угљевику. 

 

2.Капитална улагања у изградњу нових капиталних 
објеката или проширење постојећих са учешћем МЗ и  
учешћем грађана у износу од 30% од вриједности 
инвестиције није реализовано у 2016.години из разлога 
што није било реализованих уговора са учешћем грађана 
од 30%. 

 

3.За наставак изградње фискултурне сале из 
наведених средстава издвојено је 200.000 КМ. Радови 
код изградње фискултурне сале односе се на вањско 
уређење (лимарски радови) и унутрашње уређење 
(уградња паркета, керамике, израда изолације, столарски 
радови и фасада). 

 

4.За пројектовање и стручни надзор из наведених 
накнада у 2016.години издвојено је укупно 103.000 КМ.  

 

 

Неведена пројектовања и надзори односе се на 
наведене инвестиције у претходним тачкама. 

 

5.За капитална улагања из претходних година из 
накнада за коришћење природних ресурса у сврху 
производње електричне енергије у 2016.години 
издвојено је укупно 1.195.795,00 КМ. Разлог већег 
извршења у односу на план је плаћање обавеза за 
капитална улагања из претходне године, по приоритету 
плаћања раније доспјелих обавеза. Неведене обавезе 
се односе на: асвалтирање и реконструкција путева на 
подручју општине Угљевик, изградња јавне расвјете, 
уређење око објекта зграде намјењене за породице 
погинулих бораца и РВИ, изградња објекта ловачког 
дома, радови на реконструкцији водовода, објекат за 
вјерске обреде на гробљу у Угљевик Селу, изградња 
пропуста уз магистрални пут, изградња игралишта и 
платоа код цркве у Доњој Трнови. 

 

6.За капитална улагања из области образовања 
здравства и културе из наведених средстава издвојено 
је 82.876,38 КМ.  Из ових средстава финансирани су 
радови на реконструкцији ОШ „Филип Вишњић“ Доња 
Трнова, ОШ „Алекса Шантић“ Угљевик, ОШ „Вук 
Караџић“ Забрђе, набавка санитета и опреме за 
потребе Дома здравља Угљевик. 

 

 

2.Изградња нових привредних капацитета или 

проширење постојећих, укључујући и  стимулативно 

кредитирање, истраживање и  развој и подстицаје из 

области пољопривреде и др.привредних 

дјелатности у      износу од 400.000,00 КМ.  

 

                                РЕАЛИЗАЦИЈА: 

    - подстицај из области пољопривреде       191.391,00 КМ 

    - постицаји из области привреде                  14.000,00 КМ 

    - куповина објекта                                          30.000,00 КМ 

                                                              ________________ 

                                                     Укупно:        235.391,00 КМ 

 

У 2016.години из накнада уплаћених  по основу 

накнада за  кориштење  природних ресурса у сврху  

производње електричне енергије исплаћен је дио 

подстицаја за развој пољопривреде и других привредних 

дјелатности. Наведени подстицаји се односе на развој 

воћарства, развој пчеларства и сточарства, као и на 

подстицаје и области привреде и то на запошљавање 

нових радника. За проширње капацитета дјечијег вртића 

издвојено је 30.000 КМ из наведених накнада. 

 

3.Средства за стипендије ,материјалне трошкове и 

др,осим за плате и др.лична примања запослених у 

општинској управи и осталим нижим потрошачким 

јединицама,функционере и одборнике СО-е, 

1.600.000,00 КМ. Програм и реализација приказани су 

следећом табелом: 

 

б

р 

    ОПИС  ПРОГРАМ 

(2016 год.)         

    ИЗВРШЕЊЕ 

      (2016.год.) 

1. Улагања у изградњу 

капиталних објеката 

1.800.000,00 КМ 717.962,25 КМ 

2. Кап.ул.у изградњу нових 
капиталних објеката или 
проширење постојећих са 
учешћем М.З.и  учешће 
грађана у износу од 30% од 
вриједности инвестиције 

100.000,00 КМ  

 

 

3. Наставак  изградње 
фискултурне 
сале(унутрашње  

и вањско уредјење) 

 

500.000,00 КМ 

 

200.000,00 КМ 

4 Пројектовање и сручни 

надзор 

100.000,00 КМ 103.000,00 КМ 

5. Капитална улагања из 

претходних година 

 400.000,00 КМ 1.195.795,00 КМ 

6. Капитална улагања у објекте 
из области oбразовања, 
здравства и културе 

200.000,00 КМ 82.876,38 КМ 

          УКУПНО 3.100.000,00 KМ 2.299.633,63 КМ 
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1.За текуће одржавање зграда, опреме и 

саобраћајних објеката из наведених накнада издвојено је 
улупно 741.831,86 КМ. Наведени трошкови односе се на 
санације клизишта на локалним и некатегорисаним 
путевима, санације клизишта на имовини грађана 
насталој услед елементарних непогода, одржавање 
објеката и опреме у власништву Општине, текуће 
одржавање и насипање макадамских путева, санација 
оштећења асвалтних путева и крпажа ударних рупа. 

 
2.За одржавање јавних површина (комунална 

потрошња, зимска служба) из наведених накнада у 
2016.години је издвојено 29.157,77 КМ. Наведени 
трошкови се односе на сезонску садњу цвијећа, кошење 
траве и трошкове зимске службе. 

 
3.За средства за стипендије и друге материјалне 

трошкове издвојено је 1.148.237 КМ. Наведени трошкови 
се односе на стипендирање студената, помоћи социјално 
угроженим (преко Центра за социјални рад), текући 
грантови организацијама, удружењима, спортским 
клубовима, вјерским организацијама, политичким 
партијама, затим расходи по основу коришћења роба и 
услуга (струја, комуналне услуге, комуникационе услуге, 
режијски материјал, стручне услуге, трошкови 
информисања и медија, јавна расвјета, набавка опреме и 
остали расходи материјала и услуга. 

 
4.За расходе за текуће одржавање и одржавање 

јавних површина из претходне године издвојено је 
387.210,89 КМ. Наведени трошкови односе се на 
санације клизишта на локалним и некатегорисаним 
путевима, санације клизишта на имовини грађана 
насталој услед елементарних непогода, одржавање 
објеката и опреме у власништву Општине, текуће 
одржавање и насипање макадамских путева, санација 
оштећења асвалтних путева и крпажа ударних рупа, а 
све из претходне године по приоритету плаћања раније 
доспјелих обавеза. 

 
4.Ануитети по кредиту и  расходи по основу 

камате на кредите у износу од 700.000,00 КМ 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА: 

Кредит и камате по кредиту реализовани су у износу 
од 514.567,85 КМ 

 

 

 

 

У претходним годинама Општина Угљевик је 
реализовала два кредита, један од 1.082.000 КМ 
крајем 2010.године а други у износу од 4.000.000 КМ  
у 2013.години. оба кредита су узета на период од 10 
година.  Отплата кредита, односно главнице и камате 
врши се према ануитетним плановима од банака.       

 

 
   Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

   СКУШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК      Ђоко Симић, професор 

   Број: 01- 40-587 /17                                                                               
Датум, 03..04. 2017. године                                        

 

На основу члана 26. Статута општине Угљевик 
(,,Службени билтен Општине Угљевик,, број 6/05, 4/07, 
4/08, 5/09, 4/12 и 3/14 ), Скупштина општине Угљевик 
на сједници одржаној 31.03. 2017. године, усваја  

ИЗВЈЕШТАЈ 
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА О 

РАСПОРЕЂИВАЊУ И УСМЈЕРАВАЊУ НОВЧАНИХ  
СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ 

ПРИХОДА ОД КОНЦЕСИОНИХ НАКНАДА  ЗА  
2016.ГОД. 

 

 Скупштина општине Угљевик је 15.12.2015 год. 

усвојила Програм и 23.12.2016.год.измијењени програм о 

распоређивању и усмјеравању новчаних сресдтава 

прикупљених на основу прихода од  концесионих накнада 

за 2016.годину. Укупно наплаћене накнаде по основу 

концесионих накнада износе 423.371 КМ. Програмом су 

дефинисани следећи пројекти: 

- Изградња инфраструктуре на подручју општине                                                           

                                              310.000,00 КМ 

- Подстицаји за изградњу нових привредних 

капацитета                             20.000,00 КМ 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА: 

- Изградња инфраструктуре на подручју општине                                        

                                                372.341,00 КМ 

- Подстицаји за изградњу нових привредних 

капацитета                               51.029,38 КМ 

 

За изградњу инфраструктуре на подручју општине из 

концесионих накнада издвојено 372.341,00,00 КМ. 

Инвестиције из 2016.године које су плаћане из наведених 

средстава су: санација локалних и некатегорисаних 

путева, асвалтирање и реконструкција путева на подручју 

општине Угљевик, санација путева и клизишта на 

путевима насталих услед елементарних непогода, 

изградња јавне расвјете на подручју општине Угљевик, 

изградња фекалне канализације, изградња потпорног 

зида на фудбалском игралишту у Доњој Трнови. 

За подстицаје за изградњу нових привредних 

капацитета из наведених накнада издвојено је 

51.029.38,00 КМ. Наведени подстицаји се односе на 

развој воћарства, развој пчеларства и сточарства, као и 

на подстицаје и области привреде. 

 

   Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

   СКУШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК      Ђоко Симић, професор 

   Број: 01- 40-588 /17                                                                               
Датум, 03..04. 2017. године                                        

.
бр. 

                        
 ОПИС 

  ПРОГРАМ 
(2016.год) 

 
ИЗВРШЕЊЕ 

  (2016.год.) 

1 Текуће одржавање 
зграда,опреме  
и саобраћајних објеката 

 
     600.000,00 КМ 

 
 741.831,86 КМ 

2 Одржавање јавних 
површина 
(комунална 
потрошња,зимска 
служба) 

 
    300.000,00 КМ 

 
    29.157,77 КМ 

3 Средства за стипендије 
и др.материјалне тр. 

 
    300.000,00 КМ 

 
1.148.237,00 КМ 

4 Расходи за текуће 
одржавање и 
одржав.јавних површина 
из претходне године 

 
    400.000,00 КМ 

 
   387.210,89 КМ 

          УКУПНО 1.600.000,00 КМ 2.306.437,52 КМ 
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На основу члана 26. Статута општине Угљевик 
(,,Службени билтен Општине Угљевик,, број 6/05, 4/07, 
4/08, 5/09, 4/12 и 3/14 ), Скупштина општине Угљевик на 
сједници одржаној 31.03. 2017. године, усваја  

 

ИЗВЈЕШТАЈ 
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА О 

РАСПОРЕЂИВАЊУ И УСМЈЕРАВАЊУ НОВЧАНИХ    
СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ 

НАКНАДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ    ЗАШТИТЕ ОД 
ПОЖАРА ЗА  2016.ГОД. 

 

 Скупштина општине Угљевик је 15.12.2015 год.  

усвојила  Програм о распоређивању и усмјеравању 

новчаних средстава прикупљених на основу накнада за  

финансирање заштите од пожара  за  2016.годину. Од 

укупно планираних средстава у износу од 198.507,00 КМ,  

50.000 КМ се односи на  2016.годину, а остатак од 

укупног износа су неискориштена средства из претходног 

периода и то 50.000,00 од  2013.године, 48.507,00 КМ од  

2014.год. и од  2015.год. 50.000,00 КМ.  

Планирани износ средстава од 198.507,00 КМ  

предвиђен је за набавку опреме за гашење пожара за 

потребе ПТ Ватрогасне јединице и то за набавку 

ватрогасног возила. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА:   

 Укупно реализована, односно наплаћена средства по 

основу накнада за финансирање заштите од пожара у 

2016.години су износила 51.989 КМ. 

Набавка  опреме за гашење пожара за потребе ПТ 

Ватрогасне јединице ватрогасног возила није 

реализована у 2016.години из разлога што је у поступку 

јавне набавке поништен тендер јер није достављена 

ниједна прихватљива понуда.Програмом за 2017.године 

планирана је поменута набавка,такође и неискориштена 

средства од накнада за  финансирање заштите од 

пожара  биће искориштена у 2017.год. 

 

   Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

   СКУШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК      Ђоко Симић, професор 

   Број: 01- 40-589 /17                                                                               
Датум, 03..04. 2017. године                                        

 

На основу члана 26. Статута општине Угљевик 
(,,Службени билтен Општине Угљевик,, број 6/05, 4/07, 
4/08, 5/09, 4/12 и 3/14 ), Скупштина општине Угљевик на 
сједници одржаној 31.03. 2017. године, усваја  

ИЗВЈЕШТАЈ 
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА О 

РАСПОРЕЂИВАЊУ И УСМЈЕРАВАЊУ НОВЧАНИХ  
СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ 

НАКНАДА ЗА ПРОМЈЕНУ  НАМЈЕНЕ  
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

ЗА  2016.ГОД. 
 

 Скупштина општине Угљевик је 15 .12.2015 год. 

усвојила  програм о распоређивању и усмјеравању 

новчаних средстава прикупљених на основу накнада за 

промјену намјене пољпопривредног земљишта. Од 

укупно планираних средстава у износу од 38.059,00 КМ 

10.000,00 КМ се односи на  2016.годину,а остатак од 

укупног износа су неискориштена средства из претходног 

периода и то 18.059,00 од 2014.године, 10.000,00 КМ од 

2015.године.  

 

 Програмом су дефинисани следећи пројекти : 

  - уређење и оспособљавање за пољопривредну 

производњу другог неплодног земљишта  

  -  остали пројекти из области пољопривреде 

 

   РЕАЛИЗАЦИЈА: 

Укупно реализована, односно наплаћена средства по 

основу накнада за промјену намјене пољопривредног 

земљишта у 2016.години износе 2.292 КМ. 

Овај програм није реализован у 2016.год,пројекти који 

су дефинисани биће обухваћени програмом у 

2017.години. Укупна неискориштена средства 

прикупљена на основу накнада за промјену намјене 

пољопривредног земљишта  биће искориштена у 

2017.години. 

 

   Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

   СКУШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК      Ђоко Симић, професор 

   Број: 01- 40-590 /17                                                                               
Датум, 03..04. 2017. године                                        

 

На основу члана 59. став 1 тачка 7. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16) и члана 59. и 60. Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен општине Угљевик“, број 6/05, 4/07, 
4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Начелник општине Угљевик д о н 
о с и 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ УГЉЕВИК 
 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о оснивању Општинске управе Угљевик – 
пречишћен текст („Службени билтен општине Угљевик“, 
број 3/17) иза члана 8. додаје се члан 8а.: 

„Кабинет начелника општине 

члан 8а. 

 

(1) У Општинској управи образује се Кабинет 
начелника општине као посебна организациона 
јединица.“ 

Члан 2. 

 

После члана 16а. додаје се члан 16б. који гласи: 

„3.а. Кабинет начелника општине  

Члан 16б. 

Дјелокруг рада 

У Кабинету начелника општине обављају се послови 
координације рада и сарадње са надлежним органима, 
организацијама и институцијама у оквиру овлашћења, 
укључујући и међународну сарадњу у складу са 
инструкцијама Начелника, координацију рада са другим 
организационим јединицама у Општинској управи, 
Скупштином општине и њеним радним тјелима, послове 
протокола, послове организовања презентације Општине 
у земљи и иностранству, обезбјеђује документациону 
основу и чување информација и података о активностима 
органа Општине, послове савјетника Начелника, послове 
праћења реализације Стратегије развоја општине и 
других стратешких планова и програма посебно у дијелу 
координације активности, прикупљања, праћења и 
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анализе података по свим сегментима развоја, живота и 
рада у Општини, послове идентификације, стручне 
разраде, успостављања електронске базе података, 
обавјештавања грађана, удружења и привредних 
субјеката о реализацији стратешких циљева и 
стратешких пројеката, пружања стручне и техничке 
подршке, припреме, кандидовања и праћења реализације 
пројеката од значаја за привредни, друштвени и културни 
развој Општине, обавља стручне и административне 
послове за потребе Начелника, као и друге послове које 
му Начелник стави у дјелокруг рада“. 

 

Члан 3. 

 

Иза члана 26. додаје се члан 26а.: 

„2а. Руковођење кабинетом начелника 

 

члан 26а. 

 

(1) Кабинетом начелника општине руководи шеф 
кабинета и за свој рад и рад кабинета одговоран је 
Начелнику општине. 

(2) Шефа кабинета поставља односно распоређује 
Начелник  општине на мандат Начелника, у  складу  са  
законом  и  другим прописима .“ 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном билтену општине Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                       Василије Перић, дипл. ек.  

Број: 02-  022-4/17                                                         

Датум, 21 .03.2017. године 

 

На основу члана 59. став 1. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике  Српске“,  
број:  97/16)  и  члана  51.  алинеја  8.  Статута  општине  
Угљевик („Службени  билтен  општине  Угљевик“,  број:  
6/05,  4/07,  4/08,  5/09,  4/12  и  3/14), Начелник општине 
Угљевик доноси 

ПРАВИЛНИК 
О  ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ  ПРАВИЛНИКА О  

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЈЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 

УГЉЕВИК 
 

Члан 1. 

У    Правилнику  о  организацији  и  систематизацији  
радних  мјеста  у  Општинској управи општине Угљевик – 
пречишћени текст бр. 02-12-12/17 од 15.03.2017. године, 
иза члана 5. додаје се члан 5а:  

 

„Члан 5а. 

Кабинет начелника општине 

Ради обављања савјетодавних, протоколарних и 
административно-техничких послова у Општинској 
управи, организује се Кабинет начелника општине.“ 

 

Члан 2. 

Послије члана 17а. додаје се члан 17б.: 

„(2.2.а.) Кабинет начелника општине 

Члан 17б. 

Дјелокруг рада 

У Кабинету начелника општине обављају се послови 
координације рада и сарадње са надлежним органима, 
организацијама и институцијама у оквиру овлашћења, 
укључујући и међународну сарадњу у складу са 
инструкцијама Начелника, координацију рада са другим 
организационим јединицама у Општинској управи, 
Скупштином општине и њеним радним тјелима, послове 
протокола, послове организовања презентације Општине 
у земљи и иностранству, обезбјеђује документациону 
основу и чување информација и података о активностима 
органа Општине, послове савјетника Начелника, послове 
праћења реализације Стратегије развоја општине и 
других стратешких планова и програма посебно у дијелу 
координације активности, прикупљања, праћења и 
анализе података по свим сегментима развоја, живота и 
рада у Општини, послове идентификације, стручне 
разраде, успостављања електронске базе података, 
обавјештавања грађана, удружења и привредних 
субјеката о реализацији стратешких циљева и 
стратешких пројеката, пружања стручне и техничке 
подршке, припреме, кандидовања и праћења реализације 
пројеката од значаја за привредни, друштвени и културни 
развој Општине, обавља стручне и административне 
послове за потребе Начелника, као и друге послове које 
му Начелник стави у дјелокруг рада.“ 

 

Члан 3. 

Послије члана 23а. додаје се члан 23б.: 

„члан 23б. 

Руковођење Кабинетом начелника општине 

(1) Кабинетом начелника општине руководи шеф 
кабинета и за свој рад и 

рад кабинета одговоран је Начелнику општине. 

(2) Шефа кабинета поставља односно распоређује 
Начелник  општине на мандат Начелника, у  складу  са  
законом  и  другим прописима.“ 

 

Члан 4. 

У члану 36. Систематизација радних мјеста,  у 
Одјељку  V-1, Oдјељење за општу управу, Б)  

Одсјек за заједничке послове у тачки 2. Број 
извршилаца мијења се и гласи: 1 извршилац. 

 

Члан 5. 

У Одјељку V-7 тачка 7. брише се, а тачка 8. постаје 
тачка 7. 

Члан 6. 

Послије Одјељка V-7а додаје се Одјељак V-7б који 
гласи: 

V-7б КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

ШЕФ КАБИНЕТА 

Категорија:                     - не разврстава се 

Звање:                            -  не разврстава се 

Опис послова:               

 - координира послове сарадње са надлежним органима, 
организацијама и институцијама, у оквиру овлашћења 
Кабинета или по овлашћењу Начелника, 

- координира рад са Скупштином општине и њеним 
радним тијелима у погледу испуњења овлашћења, 
обавеза и одговорности Начелника, 

-  учествује у припреми нацрта односно приједлога 
одлука, других прописа, општих и појединачних аката које 
доноси Скупштина општине и Начелник општине из свог 
дјелокруга, 

-  врши савјетодавне послове од значаја за рад 
Начелника општине, 
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- учествује у процесу стратешког планирања развоја 
општине у подручјима из дјелокруга рада Кабинета, 

 - учествује у процесима израде, имплементације, 
праћења и оцјене учинка имплементације Стратегија 
развоја општине, 

 - осигурава припрему и израду годишњег плана рада 
Кабинета који укључује послове и задатке који 
произилазе из Стратегије развоја општине. 

- прати могуће изворе финансирања мјера, програма и 
пројеката из дјелокруга рада Кабинета, 

 - координира израду извјештаја о имплементацији 
Стратегије развоја општине из дјелокруга рада Кабинета, 

 - промовише Стратегију и остварене резултате у 
имплементацији Стратегије према широј јавности и 
грађанима као и о могућностима за учешће у 
имплементацији Стратегије развоја Општине, 

 - промовише дијалог међу локалним актерима и одржава 
редовну комуникацију између Кабинета и спољних актера 
(приватног сектора, привредне коморе и удружења 
привредника, финансијских организација, међународних 
организација, представника дијаспоре и др.), 

- презентује материјале развојних потенцијала Општине 
инвеститорима, донаторима, развојним агенцијама и 
другим екстерним актерима, у сарадњи са другим 
организационим јединицама надлежним за управљање 
развојем, 

 - по налогу и инструкцијама Начелника, координира рад 
са другим организационим јединицама у Општинској 
управи ради припреме материјала и извршења обавеза и 
овлашћења из надлежности Кабинета и Начелника, 

 - учествује у организовању и надзире припреме 
састанака и протоколарних посјета за потребе Начелника 
и његовог замјеника, 

- планира и предлаже Начелнику израду публикација 
и других промотивних материјала Општине, 

 - учествује и надзире организовање и обиљежавање 
државних и општинских празника, значајних датума и 
догађаја те манифестација које организује или у 
којима учествује Општина, 

 - планира и прати кореспонденцију Начелника 
општине са грађанима, органима, организацијама, 
предузећима, установама и другим субјектима, 

-  организује сазивање, припремање и одржавање 
колегијума Начелника општине, других комисија и 
састанака Начелника, уз овлаштење Начелника 
општине, 

-  организује и координира сарадњу са другим 
општинама и градовима у земљи и иностранству,  

 - координира рад службеника и других запослених у 
Кабинету, у оквиру свог дјелокруга рада те надзире 
спровођењe канцеларијског пословања, 

 - води одговарајуће евиденције и даје податке и 
информације значајне за остваривање права из 
радног односа запослених у Кабинету, 

 - обавља и друге послове по налозима Начелника.                                         

Сложеност:   - сложени послови којима се значајно утиче 
на остваривање циљева рада Начелника општине и 
Општинске управе. 

Самосталност у раду:   

- ограничен степен самосталности повременим надзором 
и помоћи Начелника у рјешавању сложених питања из 
дјелокруга рада и повременим налозима Начелника за 
извршавање послова и задатака. 

Одговорност:                   

 - одговоран је за послове и одлуке којима се битно 
утиче на остваривање циљева рада Кабинета, 

- одговоран је за тачност података и информација и за 
стручну заснованост и реалност датих процјена и 

приједлога, као и за стручно и благовремено извршење 
задатака утврђених програмом рада и другим актима, 

- одговоран је за савјесно, благовремено и законито 
извршавање  повјерених послова, 

 - одговоран је за исправност и одржавање средстава 
рада, 

 - за свој рад одговоран је Начелнику 

Пословна комуникација: 

-  контакти унутар и изван органа Општине којима је 
повремено потребно да се дјелотворно приме и пренесу 
информације које служе остваривању циљева рада 
одсјека 

Врста послова: 

 - савјетодавни, протоколарни, административни, 

Статус:                               

 - ангажује се или распоређује за обављање послова у 
мандату Начелника 

Услови:                              

    - ВСС VII-1, правни факултет или други факултет 
друштвеног смјера образовања или завршен први циклус 
студија који се вреднује са 240 ЕЦТС бодова,  

 - најмање три године радног искуства у траженом 
степену образовања, 

 - знање рада на рачунару, 

   - добро познавање писаног и говорног енглеског језика, 

Број извршилаца:            - 1 извршилац 

 

1. СТРУЧНИ САРАДНИК - ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР 

Опис послова:                  

 -  за  Начелника  општине  и  Предсједника  скупштине 
општине  врши           сљедеће  послове:  најављује  
долазак странака  и  гостију,  служи  пиће  за  странке  и  
госте, успоставља телефонске везе, 

 -  учествује  у  организовању  разних  пријема  
делегација,  гостију и      званица, 

-  води евиденцију и врши дистрибуцију приспјелих факс 
порука, те врши    слање докумената путем телефакса 

                  -  обавља  и  друге  послове  из  дјелокруга  рада  по  
налогу непосредног руководиоца, 

                 Сложеност:   -  једноставни послови 

Самосталност у раду:   

-  самосталност  у  раду  ограничена  је  повреманим 
надзором и налозима непосредног руководиоца,  

Одговорност:                

 -  одговара  за  савјесно,  законито  и  благовремено 
извршавање послова из дјелокруга рада, 

 -  одговара за правилну и љубазну комуникацију, 

 -  за свој рад одговаран је непосредном руководиоцу 

Пословна комуникација:  

 -  контакти  унутар  и  изван  органа  у  којима  је  понекад 
потребно  да   се  дјелотворно  пренесу  информације  
које служе остваривању циљева рада, 

Статус:     -  технички радник 

Услови:   -  ССС -  најмање шест мјесеци радног искуства, 

Број извршилаца:       -  1 извршилац, 

 

2. ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

Опис послова:               

-  врши  превоз  и  управља  моторним  возилом  на  
основу путног  налога  за  вожњу,  за  потребе  
Скупштине општине, Начелника општине и општинске 
управе, 

-  одговара  за  исправност  возила  и  отклања  ситне 
кварове на путу и сл., 

-  има  обавезу  да  буде  у  приправности  у  случају  
потребе вршења          превоза  и  управљања  
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моторним  возилом послије  радног  времена,  у  дане  
државних  празника  и преко викенда, 

  -  обавља и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца 

Сложеност:  -  једноставни послови 

Самосталност у раду:   

-  самосталност  у  раду  ограничена  повременим  
надзором и налозима   непосредног руководиоца 

Одговорност:               

  -  одговоран је за исправност и одржавање средстава 
рада (моторних возила) 

   -  за свој рад одговора непосредном руководиоцу 

Пословна комуникација:  -  контакти унутар општинске 
управе 

Статус:      -   технички радник 

Услови:-  IV  или  III  степен,  саобраћајног  смјера,  
односно  КВ возач 

  -  најмање шест мјесеци радног искуства 

 -   положен возачки испит „Б“ категорије 

Број извршилаца:      -  1 извршилац.“ 

Члан 7. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављен у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА  УГЉЕВИК                                                                                                
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                      
Број: 02- 12-14 /17                                Василије Перић, дипл. ек. 

Датум,21.03.2017. године 

 

На основу члана 59. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике  
Српске“,  број:  97/16)  и  члана  51.  алинеја  8.  Статута  
општине  Угљевик („Службени  билтен  општине  
Угљевик“,  број:  6/05,  4/07,  4/08,  5/09,  4/12  и  3/14), 
Начелник општине Угљевик доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ОСТАЛИМ 
ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ 

АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ ОПШТИНЕ 
УГЉЕВИК 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о платама, накнадама и осталим 
примањима запослених у Општинској административној 
служби општине Угљевик – пречишћен текст 
(„Службени билтен општине Угљевик“, број 2/17) у 
члану 3. ставу 2. у тачки 6. алинеја 3 мијења се и гласи: 

„- секретар СО-е, начелник одјељења, шеф 
кабинета................................................................... 8,40.“ 

 

Члан 2. 

 У члану 6. став 1. у тачки 1. алинеја 2 послије ријечи 
„начелника одјељења“ додају се ријечи „ шеф 
кабинета“. 

У истом члану став 1. тачка 2. бришу се ријечи „ за 
послове из области пољопривреде“. 

 

Члан 3. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављен у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА  УГЉЕВИК                                                                                                
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                      
Број: 02- 12-15 /17                                Василије Перић, дипл. ек. 

Датум,21.03.2017. године 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК   

ОПШТИНСКА УПРАВА  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-336- 1 /17  

Датум: 31.03.2017. године 

 

На основу чланова 2. и 15. Закона о заштити становништва од 
заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 
14/10), чланa 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 60. 
Статута општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број  6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14) Начелник 
општине д о н о с и 

Н А Р  Е  Д  Б У 
о провођењу дератизације на подручју општине 

Угљевик у 2017. години 
 

I 

У циљу спречавања појаве и  ширења заразних болести које 
преносе глодари наређује се вршење  дератизације на 
подручју општине Угљевик.  

II 

Дератизацију извршити у периоду од 10.04. до 30.05. 2017. 
године „Прољетна фаза“ и у периоду од 01.10. до 30.11. 2017. 
године „Јесења фаза“. 

III 

Дератизацијом обухватити објекте и површине на подручју 
општине, и то: 

1. Просторије  општинске Управе и објекте којима  
       газдује Општина, 
2. предшколске, школске и вјерске објекте, 
3. објекте колективног смјештаја, 
4. јавне зелене површине (микрореон града), 
5. водоток ријеке Јање, 
6. здравствене установе, 
7. све пословне објекте без обзира на врсту дјелатности 

               и облик својине, 
8. канализациону мрежу и шахтове. 

 

IV 

Трошкови извођења дератитзације за објекте и 
површине из алинеје 1, 2, 3, 4 и 5 тачка  III ове Наредбе 
падају на терет издвојених средстава у буџету Општине 
Угљевик. 

Трошкове извођења дератитзације из алинеје 6, 7 и 8 
тачка III ове Наредбе сносе власници, односно корисници 
објеката, субјекти који управљају и одржавају исте, а који 
су обавезни спровести дератизацију у периоду наведеном 
у тачки  II ове Наредбе, исти су  дужни прије извођења 
дератизације склопити уговор са неким од референтних 
извођача радова овлашћених за обављање послова ДДД. 

 

V 

Услуге вршења дератизације за потребе Општинске 
Управе општине Угљевик вршит ће извођач изабран у 
складу са Законом о јавним набавкама. 

 

VI 

Надзор над примјеном ове наредбе вршит ће 
здравствени инспектор који ће у случају не придржавања 
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исте поступити у складу са одредбама члана 60. став 1. 
тачка в), члана 61. и члана 62. став 1. тачка б) Закона о 
заштити становништва од заразних болести ( „Службени 
гласник Републике Српске“, број 14/10). 

 

VII 

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у Службеном билтену oпштине Угљевики  и 
званичном сајту Oпштине Угљевик : www.opstinaugljevik.net. 

 

                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                    Василије Перић, дипл.ек. 

На основу члана 59. и члана 82. Став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ , број 
97/16), члана 51. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 
3/14), Начелник општине доноси: 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОШИРЕЊЕ 

ТОПЛОВОДНЕ МРЕЖЕ 
 

Члан 1. 

Именује се комисија за проширење топловодне мреже у 
саставу: 

1.Драгиша Видаковић, извршни директор за  РЈ Рудник у 
ЗП ''Рудник и термоелектрана Угљевик'' А.Д., председник 
2.Јово Лакић, в.д. директора Д.О.О. „Термонова“ Угљевик, 

члан 

3.Жарко Новаковић, технички руководилац у РЈ 

Термоелктрана у ЗП ''Рудник и термоелектрана Угљевик'' 

А.Д., члан, 

4.Мирослав Шарчевић, в.д. техничког руководиоца Д.О.О. 

„Термонова“ Угљевик, члан 

5.Верица Петровић, в.д. начелника Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне послове ОУ 

Угљевик, члан, 

6.Радослав Остојић, ст. савј. за лок. екон. раз, и пр. пит. у 

ОУ Угљевик,  члан, 

Члан 2. 

Задатак Комисије из члана 1. да анализира стање и 
предложи активности које су неопходне како би се 
приступило пословима на проширењу примарне и 
секундарне топловодне мреже у Угљевику.   

 

Члан 3. 

Комисија има обавезу да Скупштини општине Угљевик 
доставља информацију о предузетим активностима 
најмање једном годишње, с тим што ће прву информацију 
доставити за јулско засједање 2017. године. 

Члан 4. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА  УГЉЕВИК                                                                                                
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                      
Број: 02- 370-27/17                                Василије Перић, дипл. ек. 

Датум,31.03.2017. године 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-77/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 
О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Симић Загорки из Угљевика   у износу од 150,00 
KМ(словима: стотину педесет    конвертибилних марака) 
због тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-217/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Бајрић Ремзи из Средње Трнове   у износу од 100,00 
KМ(словима: стотину конвертибилних марака) због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          

Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-218/17 

Датум:20.02.2017.год. 
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Радовановић Мири из Богутова Села   у износу од 150,00 
KМ(словима: стотину педесет   конвертибилних марака) 
због тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-228/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Маринковић Тајани из Угљевика   у износу од 200,00 
KМ(словима: двестотине конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          

Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-207/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Пајић Аници из Угљевика   у износу од 200,00 
KМ(словима: двестотине   конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          

Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-211/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Лукић Данијели из Равног Поља   у износу од 150,00 
KМ(словима: стотину педесет   конвертибилних марака) 
због тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-212/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Ђокић Недељку из Угљевика   у износу од 100,00 
KМ(словима: стотину   конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“ у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-159/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Рикић Жељки из Малешеваца   у износу од 100,00 
KМ(словима: стотину   конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-234/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Максимовић Јовани из Забрђа у износу од 200,00 
KМ(словима: двестотине  конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-237/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Ђокић Цвијетину из Угљевика  у износу од 100,00 
KМ(словима: стотину конвертибилних марака) због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          

Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-230/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Тешановић Милени из Равног Поља   у износу од 200,00 
KМ(словима: двестотине конвертибилних марака) за 
лечење. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          

Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-231/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Радовановић Живани из Угљевика  у износу од 150,00 
KМ(словима: стотину педесет  конвертибилних марака) 
за лечење. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-223/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен Општине Угљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Драгичевић Зори из Угљевика   у износу од 100,00 
KМ(словима: стотину   конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-219/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен Општине Угљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Ђокић Душану из Богутова Села  у износу од 200,00 
KМ(словима: двестотине   конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 
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ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-220/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Симић Душану из Доње Трнове  у износу од 100,00 
KМ(словима: стотину  конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-222/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Рикић Василији из Угљевик Села   у износу од 200,00 
KМ(словима: двестотине конвертибилних марака) за 
лечење. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“ у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-244/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Миљановић Јоки из Угљевика   у износу од 150,00 
KМ(словима: сто педесет   конвертибилних марака) за 
лечење. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-241/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Миловановић Милку из Тутњевца   у износу од 100,00 
KМ(словима: стотину   конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 
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III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-250/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Ђурковић Стевану из Доње Трнове  у износу од 100,00 
KМ(словима: стотину   конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          

Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-248/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Илић Цвијетину из Глиња   у износу од 100,00 
KМ(словима: стотину   конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-215/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Петровић Ружи из Забрђа   у износу од 100,00 
KМ(словима: стотину   конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“ у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-10/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Поповић Слободанки из Корените   у износу од 150,00 
KМ(словима: стотину педесет  конвертибилних марака) 
због тешке материјалне ситуације. 
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II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          

Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-2/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Максимовић Драженку из Забрђа   у износу од 200,00 
KМ(словима: двестотине   конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава 

III 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-28/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Петровић Жики из Забрђа  у износу од 100,00 
KМ(словима: стотинуконвертибилних марака) за лечење. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          

Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-62/17 

Датум:14.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Марковић Милки из Ухљевика    у износу од 200,00 
KМ(словима: двестотине  конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-192/17 

Датум:14.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 
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I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Јосиповић Недељку ииз Забрђа    у износу од 100,00 
KМ(словима: стотину  конвертибилних марака) за 
лечење. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-224/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Николић Милки из Мезграје  у износу од 100,00 
KМ(словима: стотину   конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-213/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Ећимовић Славки из Забрђа  у износу од 100,00 
KМ(словима: стотину   конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-199/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Јовановић Гордани ииз Забрђа у износу од 150,00 
KМ(словима: стотину педесет  конвертибилних марака) 
због тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-198/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 
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ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Благојевић Славку из Забрђа  у износу од 150,00 
KМ(словима: стотину педесет  конвертибилних марака) 
због тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-191/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Бојић Паји из Угљевика у износу  од 100,00 KМ(словима: 
стотину   конвертибилних марака) због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-177/17 

Датум:14.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 

додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Гајић Стани  из Тутњевца   у износу од 100,00 
KМ(словима: стотину   конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-178/17 

Датум:14.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Лазић Љубици из Угљевика   у износу од 100,00 
KМ(словима: стотину  конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-179/17 

Датум:14.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
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стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Драгић Николи из Тутњевца   у износу од 200,00 
KМ(словима: двестотине  конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-53/17 

Датум:14.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Јовановић Мићи из Доње Трнове, а по захтеву „МЗ Доња 
Трнова“  у износу од 150,00 KМ(словима: стотину педесет  
конвертибилних марака) због тешке материјалне 
ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          

Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-105/17 

Датум:14.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 

(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Тодоровић Софији из Угљевичке Обријежи   у износу од 
200,00 KМ(словима: двестотине конвертибилних марака) 
због тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-190/17 

Датум:14.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Чутурић Стеви из Угљевичке Обријежи   у износу од 
100,00 KМ(словима: стотину  конвертибилних марака) 
због тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-194/17 

Датум:14.02.2017.год. 
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Васиљевић Мирославу из Угљевика   у износу од 200,00 
KМ(словима: двестотине  конвертибилних марака) за 
лечење. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-21/17 

Датум:14.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 6. Правилника 
о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 
социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а 
на основу Мишљења Комисије  за додјелу новчаних 
помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. Начелник општине 
Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Савић Благоју из Малешеваца   у износу од 100,00 
KМ(словима: стотину  конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-18/17 

Датум:14.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 6. Правилника 
о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 
социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а 
на основу Мишљења Комисије  за додјелу новчаних 
помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. Начелник општине 
Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Митровић Драгици из Угљевичке Обријежи    у износу од 
100,00 KМ(словима: стотину  конвертибилних марака) 
због тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-109/17 

Датум:14.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Гајић Анђи из Старог Угљевика   у износу од 200,00 
KМ(словима: двестотине  конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-141/17 

Датум:14.02.2017.год. 
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Зекић Петру из Угљевика-Модран    у износу од 200,00 
KМ(словима: двестотине  конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-157/17 

Датум:14.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 6. Правилника 
о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 
социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а 
на основу Мишљења Комисије  за додјелу новчаних 
помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. Начелник општине 
Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Гајић Снежани из Корените   у износу од 200,00 
KМ(словима: двестотине  конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-136/17 

Датум:14.02.2017.год. 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 6. Правилника 
о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 
социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а 
на основу Мишљења Комисије  за додјелу новчаних 
помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. Начелник општине 
Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Благојевић Цвјетку  из Тутњевца   у износу од 100,00 
KМ(словима: стотину  конвертибилних марака) за 
лечење. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-180/17 

Датум:14.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Главоњић Милошу  из Тутњевца   у износу од 200,00 
KМ(словима: двестотине  конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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Број: 02-40-187/17 

Датум:14.02.2017.год. 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен Општине Угљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Гајић Живану из Мезграје  у износу од 200,00 
KМ(словима: двестотине  конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          

Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек.                            

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 160/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Тодоровић Миливоју из Равног Поља  у износу од 100,00 
KМ(словима: стотину  конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације.  

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек.                                                                 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 164/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Ђурковић Милеви из Угљевик Села  у износу од 200,00 
KМ(словима: двестотине  конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације.  

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек.                                                             

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 165/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Пајић Деси из Угљевик Села   у износу од 200,00 
KМ(словима: двестотине  конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације.  

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек.                                                                         

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
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ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 169/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Томић Наташи из Тутњевца у износу од 200,00 
KМ(словима: двестотине  конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације.  

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек.                                                          

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 170/17 

Датум:14.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Симикић Аници из Тутњевца у износу од 200,00 
KМ(словима: двестотине  конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40- 176/17 

Датум:20.02.2017.год. 

 

На основу члана 82 став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен Општине Угљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Ковачевић Душанки  из Доње Крћине у износу од 100,00 
KМ(словима: сто  конвертибилних марака) за лечење. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“ 

у складу са приливом средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-99/17 

Датум:14.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 6. Правилника 
о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 
социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а 
на основу Мишљења Комисије  за додјелу новчаних 
помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. Начелник општине 
Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Андрић Цвјетку из Мезграје     у износу од 200,00 
KМ(словима: двестотине  конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          

Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-98/17 

Датум:14.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Митровић  Славиши  из Богутова Села  у износу од 
200,00 KМ(словима: двестотине  конвертибилних марака) 
због тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-55/17 

Датум:14.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Ђурковић Михајлу из Доње Трнове   у износу од 100,00 
KМ(словима: стотину  конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-74/17 

Датум:14.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 6. Правилника 
о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне 
социјалне потребе број:02-40-285/15 од 06.03.2015.год. а 
на основу Мишљења Комисије  за додјелу новчаних 
помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. Начелник општине 
Угљевик, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Глигоревић Илији из Тутњевца   у износу од 150,00 
KМ(словима: стотину педесет  конвертибилних марака) 
због тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-95/17 

Датум:14.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Василић Радомиру из Угљевика   у износу од 100,00 
KМ(словима: стотину  конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 
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ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-120/17 

Датум:14.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Максимовић Слободану из Малешеваца   у износу од 
100,00 KМ(словима: стотину  конвертибилних марака) 
због тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-114/17 

Датум:14.02.2017.год. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16), члана 51. и 60.Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана  6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  10.02.2017. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Обрадовић Брањи  из Угљевика   у износу од 100,00 
KМ(словима: стотину   конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције  „Помоћи  појединцима“у складу са приливом 
средстава. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          
Мирковић Мирослав дипл,инж    Василије Перић, дипл,ек. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број   97/16) и 
члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 
и 3/14), Начелник општине Угљевик  доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Борачка организација  Угљевик 

II 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије   на 
терет  са позиције 

Конто бр. 415215 –  Текући грантови организацијама и 
удружењима за афирмацију породице, дјеце, избјеглих и 
расељених лица, бораца и особа са инвалидитетом   и 
износу од 750,00КМ за текуће активности. 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

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

Број: 02-40- 355 /17                                                       

Датум: 23.02.2017. год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и 
члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 
и 3/14), Начелник општине Угљевик  доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

О.Ш. „Филип Вишњић“ Доња Трнова 

II 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на 
терет са позиције 

Конто бр. 415247 –  Капитални грантови у земљи у 
износу од  3.310,00КМ за набавку опреме и уградњу 
котла-пећи на чврсто гориво. 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                        Василије Перић, дипл.ек. 

Број: 02-40-336/17                                                       

Датум:  22.02.2017. год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број  97/16) и 
члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 
и 3/14), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Ф.К. „Младост“ Богутово Село 

 II 
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Исплату ће извршити Одјељење за финансије на 
терет са позиције 

Конто бр. 415213 –  Текући грантови спортиским и 
омладинским организацијама и удружењима у износу од   
7.000,00 КМ за текуће активности . 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

   . 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                         Василије Перић, дипл.ек. 

Број: 02-40-329/17                                                       

Датум: 21.02.2017. год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број  97/16) и 
члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 
и 3/14), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Женски кошаркашки клуб „Рудар-Спорт“ Угљевик 

 II 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на 
терет са позиције 

Конто бр. 415213 –  Текући грантови спортиским и 
омладинским организацијама и удружењима у износу од   
2.500,00 КМ за текуће активности . 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић, дипл.ек.                          

Број: 02-40- 330 /17                                                       

Датум: 21.02.2017. год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број  97/16) и 
члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 
и 3/14), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

ОКК „Рудар 2015“ Угљевик 

 II 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на 
терет са позиције 

Конто бр. 415213 –  Текући грантови спортиским и 
омладинским организацијама и удружењима у износу од   
1.500,00 КМ за текуће активности . 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              Василије Перић, дипл.ек. 

Број: 02-40- 311  /17                                                       

Датум: 16.02.2017. год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број  97/16) и 
члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 
и 3/14), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Женски кошаркашки клуб „Рудар“ Угљевик 

 II 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на 
терет са позиције 

Конто бр. 415213 –  Текући грантови спортиским и 
омладинским организацијама и удружењима у износу од   
1.400,00 КМ за текуће активности . 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

                                           

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић, дипл.ек. 

Број: 02-40- 314 /17                                                       

Датум: 17.02.2017. год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број  97/16) и 
члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 
и 3/14), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

 Кошаркашки клуб „Рудар“ Угљевик 

 II 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на 
терет са позиције 

Конто бр. 415213 –  Текући грантови спортиским и 
омладинским организацијама и удружењима у износу од   
800,00 КМ за текуће активности . 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА  УГЉЕВИК                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић, дипл.ек. 

Број: 02-40- 294  /17                                                       

Датум: 17.02.2017. год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број  97/16) и 
члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 
и 3/14), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Школа фудбала ФК „Рудар“ Угљевик 

 II 
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Исплату ће извршити Одјељење за финансије на 
терет са позиције 

Конто бр. 415213 –  Текући грантови спортиским и 
омладинским организацијама и удружењима у износу од   
5.000,00 КМ за текуће активности . 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                       Василије Перић, дипл.ек. 

Број: 02-40- 299  /17                                                       

Датум: 16.02.2017. год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број  97/16) и 
члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 
и 3/14), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

ФК „Младост“ Богутово Село 

 II 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на 
терет са позиције 

Конто бр. 415213 –  Текући грантови спортиским и 
омладинским организацијама и удружењима у износу од   
450,00 КМ за текуће активности . 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

                                              

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић, дипл.ек. 

Број: 02-40- 287/17                                                       

Датум: 15.02.2017. год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број  97/16) и 
члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 
и 3/14), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

ОКК „Рудар 2015“  Угљевик 

 II 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на 
терет са позиције 

Конто бр. 415213 –  Текући грантови спортиским и 
омладинским организацијама и удружењима у износу од   
600,00 КМ за текуће активности . 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

                                              

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић, дипл.ек. 

Број: 02-40-288  /17                                                       

Датум: 15.02.2017. год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број  97/16) и 
члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 
и 3/14), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Кошаркашки клуб „Рудар“ Угљевик 

 II 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на 
терет са позиције 

Конто бр. 415213 –  Текући грантови спортиским и 
омладинским организацијама и удружењима у износу од   
1.000,00 КМ за текуће активности . 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

  РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                           Василије Перић, дипл.ек. 

Број: 02-40-137 /17                                                       

Датум: 10.02.2017. год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број  97/16) и 
члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 
и 3/14), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Женски кошаркашки клуб „Рудар-Спорт“ Угљевик 

 II 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на 
терет са позиције 

Конто бр. 415213 –  Текући грантови спортиским и 
омладинским организацијама и удружењима у износу од   
1.600,00 КМ за текуће активности . 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

     
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                     Василије Перић, дипл.ек.                                             

Број: 02-40-254  /17                                                       

Датум: 10.02.2017. год 

 

На основу члана 59   Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и 
члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 
и 3/14), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Равногорски покрет србских земаља Угљевик 

II 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на 
терет  са позиције 
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Конто бр. 415219 –  Остали текући грантови 
непрофитним субјектима у износу од 1.000,00КМ за 
организацију прославе славе удружења. 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                   Василије Перић, дипл.ек.  

Број: 02-40-236/17                                                        

Датум: 08.02.2017. год 

 

На основу члана 59   Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и 
члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 
и 3/14), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Удружење ветерана „Мандини лавови“ 

 

II 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на 
терет  са позиције 

Конто бр. 415219 –  Остали текући грантови 
непрофитним субјектима у износу од 1.000,00КМ за 
организацију прославе славе удружења. 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“.   

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић, дипл.ек. 

Број: 02-40-235/17                                                        

Датум: 08.02.2017. год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број  97/16) и 
члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен Општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 
и 3/14), Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Женски кошаркашки клуб „Рудар-Спорт“ Угљевик 

 II 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на 
терет са позиције 

Конто бр. 415213 –  Текући грантови спортиским и 
омладинским организацијама и удружењима у износу од   
600,00 КМ за текуће активности . 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

   . 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић, дипл.ек. 

Број: 02-40-149 /17                                                       

Датум: 03.02.2017. год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 6/05,4/07,4/08, 5/09 и 4/12) 
и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик 
за 2016.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

 
Oдобрава се  буџетском кориснику ЈУ СРЦ „Рудар“ 
Угљевик,  за мјесец новембар, да  може извршити 
реалокација средстава  са позиција : 

-412300-Расходи за режијски 
материјал........................................................43,00КМ 

-412700-Расходи за стручне 
услуге................................................................16,00КМ 

-413900-Расходи по основу 
затезни............................................................143,00КМ 

-411100-Расходи за бруто 
плате.................................................................98,00КМ 

-411200-Расходи за бруто 
накнаде......................................................................58,00КМ 

 

Народна библиотека са позиција: 

-412900-Остали непоменути 
расходи........................................................1.617,00КМ 

-412700-Расходи за стручне 
услуге..............................................................500,00КМ 

-412600-Расходи по основу 
путовања.........................................................179,00КМ 

-412300-Расходи за режијски 
материјал.........................................................312,00КМ 

Центар за културу „Филип Вишњић“ са позиција: 

-411200-Расходи за бруто 
накнаде...............................................................97,00КМ 

на позицију : 

-412200-Расходи по основу 
утрошка...........................................................157,00КМ 

-412400-Расходи за материјал за 
пос.намјене.......................................................55,00КМ 

-412600-Расходи по основу 
путовања.........................................................275,00КМ 

-412900-Остали непоменути 
расходи.........................................................2.576,00КМ 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог 
Рјешења. 

III 

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

.                   

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                    Василије Перић, дипл.ек.                                                                     

Број: 02/5-40-202 /17                                                                                             

Датум: 28.02.2017.год    

                                             

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  члана 
51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 6/05,4/07,4/08, 5/09 и 4/12) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 2016.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику ЈУ Центру за 
социјални рад Угљевик,  за мјесец децембар, да  може 
извршити реалокација средстава  са позиција : 

-412700-Расходи за стручне 
услуге..............................................................23,00КМ 

Агенцији за развој малих и средњих предузећа са 
позиције: 

-411200-Бруто накнаде трошкова 
запослених......................................................575,00КМ 

на позицију : 

-412900-Осталиn непоменути 
расходи............................................................23,00КМ 

-411100-Расходи за лична 
примања.........................................................575,00КМ 

 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог Рјешења 
извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења. 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                         Василије Перић, дипл.ек.                                                                     

Број: 02/5-40-379 /17                                                                                             

Датум: 28.02.2017.год                                                

                                                                                  

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 6/05,4/07,4/08, 5/09 и 
4/12) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине 
Угљевик за 2016.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Социјална 
заштита Угљевик,  за мјесец децембар, да  може 
извршити реалокација средстава  са позиција : 

Агенцији за развој малих и средњих предузећа са 
позиције: 

-411200-Бруто накнаде трошкова 
запослених..................................................7.634,00КМ 

Центра за културу „Филип Вишњић“ Угљевик са 
позиција: 

-411100-Бруто плате 
запослених...................................................3.211,00КМ 

-411200-Бруто накнаде трошкова 
запослених...................................................2.246,00КМ 

на позицију : 

-416300-Помоћи пружиоцима социјалне 
заштите...........................................................13.091,00КМ 

 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом 
за унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог 
Рјешења. 

III 

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

                  
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                               Василије Перић, дипл.ек.                                                                      

Број: 02/5-40-380 /17                                                                                             

Датум: 28.02.2017.год                                                

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  члана 
51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 6/05,4/07,4/08, 5/09 и 4/12) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 2016.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Oпштине Угљевик,  
за мјесец децембар, да  може извршити реалокација 
средстава  са позиција Општинске управе Угљевик : 

-411100-Расходи за бруто плате 
запослених.........................................................63,00КМ 

-412200-Расходи енергије, комуналних и 
комуник.услуга.................................................188,00КМ 

-412700-Расходи за стручне 
услуге..................................................................54,00КМ 

-413900-Расходи за затезне 
камате............................................................5.697,00КМ 

-415200-
Грантови...............................................................2,00КМ 

-511100-Издаци за изградњу 
објеката.......................................................20.703,00КМ 

-516100-Издаци за набавку ситног 
инвентара........................................................316,00КМ 

И са позиције Агенције за развој МСП УГљевик: 

-411100-Расходи за бруто плате 
запослених....................................................1.109,00КМ 

на позицију Општинске управе Угљевик : 

-411200-Расходи за бруто накнаде 
запослених....................................................1.172,00КМ 

-412500-Расходи за текуће 
одржавање.....................................................5.335,00КМ 

-412900-Остали 
расходи.........................................................17.460,00КМ 

-511200-Издаци за инвестиционо 
одржавање.........................................4.165,00КМ 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог Рјешења 
извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења. 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                Василије Перић, дипл.ек.                                                                      

Број: 02/5-40-387 /17                                                                                             

Датум: 28.02.2017.год     

                                                                      

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  члана 
51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 6/05,4/07,4/08, 5/09 и 4/12) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 2017.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центар за културу 
„Филип Вишњић“ Угљевик,  за мјесец јануар, да  може 
извршити реалокација средстава  са позиција : 
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-621900-Изаци за отплату 
неизм.обавеза....................................................1.130,00КМ 

на позицију : 

-631900-Издаци у земљи за отплату 
неиз.обавеза........................................................1.130,00КМ 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог Рјешења 
извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења. 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                               Василије Перић, дипл.ек.                                                                        

Број: 02/5-40-345 /17                                                                                             

Датум: 28.02.2017.год                                                

                                                                                 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 6/05,4/07,4/08, 5/09 и 4/12) 
и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик 
за 2016.годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Oпштине Угљевик,  
за мјесец децембар, да  може извршити реалокација 
средстава  са позиција Општинске управе Угљевик : 

-411100-Расходи за бруто плате 
запослених......................................................62,00КМ 

На позицију ЈУ Средњошколски центар „Михаило 
Петровић Алас“ Угљевик: 

-411200-Расходи за бруто накнаде 
запослени...........................................................8,00КМ 
на позицију Општинске управе Угљевик : 

-412700-Расходи за стручне 
услуге.................................................................54,00КМ 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог Рјешења 
извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења. 

III 

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

       
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                Василије Перић, дипл.ек.                                                                   

Број: 02/5-40-356 /17                                                                                             

Датум: 24.02.2017.год                                                

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 6/05,4/07,4/08, 5/09 и 
4/12) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине 
Угљевик за 2016.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Oпштине 
Угљевик,  за мјесец децембар, да  може извршити 
реалокација средстава  са позиција Општинске управе 
Угљевик : 

-412300-Расходи за режијски 
материјал........................................................317,00КМ 

на позицију ЈУ Центра за социјални рад Угљевик : 

-412300-Расходи за режијски 
материјал.......................................................317,00КМ 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог Рјешења 
извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења. 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                              Василије Перић, дипл.ек.                                                                    

Број: 02/5-40-335 /17                                                                                             

Датум: 21.02.2017.год                                                

                                                                  

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  члана 
51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 6/05,4/07,4/08, 5/09 и 4/12) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 2016.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Oпштине Угљевик,  за 
мјесец децембар, да  може извршити реалокација средстава  
са позиција: 

-511100-Издаци за изградњу 
објеката.......................................................44.399,00КМ 

на позицију: 

-415200-Капитални 
грантови......................................................44.399,00КМ 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог Рјешења 
извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења. 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                           Василије Перић, дипл.ек.                                                                   

Број: 02/5-40-251 /17                                                                                             

Датум: 09.02.2017.год                                                

                                                                             

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  члана 
51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 6/05,4/07,4/08, 5/09 и 4/12) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 2016.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Oпштине Угљевик,  за 
мјесец децембар, да  може извршити реалокација средстава  
са позиција : 

-411100-Расходи за бруто плате 
запослених............................................................144,00КМ 

-412500-Расходи за текуће 
одржавање............................................................150,00КМ 

-412900-Остали 
расходи..................................................................290,00КМ 

-511200-Издаци за реконструкцију и 
инв.одржавање................................................25.026,00КМ 

-513700-ИЗдаци за нематеријалну 
имовину..............................................................5.000,00КМ 
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на позицију  : 

-411200-Расходи за бруто накнаде 
запослених...........................................................144,00КМ 

-412200-Расходи енергије, комуналних и 
комуник.усл................................72,00КМ 

-412300-Расходи за режијски 
материјал.............................................................317,00КМ 

-412700-Расходи за стручне 
услуге.....................................................................51,00КМ 

-415200-Капитални 
грантови..........................................................30.026,00КМ 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом 
за унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог 
Рјешења. 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                              Василије Перић, дипл.ек.                                                                    

Број: 02/5-40-252 /17                                                                                             

Датум: 09.02.2017.год       

                                                                                                   

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 6/05,4/07,4/08, 5/09 и 
4/12) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине 
Угљевик за 2016.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Мјесне заједнице,  
за мјесец децембар, да  може извршити реалокација 
средстава  са позиција : 

-412100-Расходи по основу 
закупа.................................................................107,00КМ 

на позицију  : 

-412200-Расходи енергије, комуналних и 
комуник.усл.......................................................107,00КМ 

 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом 
за унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог 
Рјешења. 

III 

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

               
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                               Василије Перић, 
дипл.ек.                                                       

Број: 02/5-40-209 /17                                                                                             

Датум: 03.02.2017.год      

                                        

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 6/05,4/07,4/08, 5/09 и 
4/12) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине 
Угљевик за 2017.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ СРЦ 
„Рудар“Угљевик,  за мјесец фебруар, да  може извршити 
реалокација средстава  са позиција: 

-511300-Издаци за набавку постројења и 
опреме...................................................................6.084,00КМ 

на позицију: 

-516100-Издаци за залихе 
материјала.............................................................6.084,00КМ 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог Рјешења 
извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења. 

 

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                            Василије Перић, дипл.ек.                                                               

Број: 02/5-40-297 /17                                                                                             

Датум: 16.02.2017.год         

                                      

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  члана 
51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 6/05,4/07,4/08, 5/09 и 4/12) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 2016.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Oпштинска управа 
Угљевик,  за мјесец децембар, да  може извршити 
реалокација средстава  са позиција  : 

 

-511100-Издаци за изградњу 
објеката.......................................................40.190,00КМ 

-511200-Издаци за реконструкцију и 
инв.одржавање...........................................19.269,00КМ 

-412900-Остали 
расходи.................................................................2,00КМ 

на позицију  : 

-415200-Капитални 
грантови......................................................19.270,00КМ 

-416100-Капиталне помоћи 
појединцима...............................................28.987,00КМ 

-412500-Расходи за  текуће 
одржавање..................................................11.204,00КМ 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог Рјешења 
извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења. 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                             Василије Перић, дипл.ек.                                                             
Број: 02/5-40-259 /17                                                                                            
Датум: 10.02.2017.год                                                

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  члана 
51. и 60. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 6/05,4/07,4/08, 5/09 и 4/12) и члана 10. 
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Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 2016.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ СРЦ „Рудар“ 
Угљевик,  за мјесец септембар, да  може извршити 
реалокација средстава  са позиција  : 

-411200-Расходи за бруто 
накнаде.....................................................................190,00КМ 

на позицију  : 

-412200-Расходи по основу 
утрошка....................................................................190,00КМ 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог Рјешења 
извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења. 

III 

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

              
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                             Василије Перић, дипл.ек.                                                     

Број: 02/5-40-227 /17                                                                                             

Датум: 08.02.2017.год    

                                         

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) члана 
51. и 60. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 6/05,4/07,4/08, 5/09 и 4/12) и 
члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик 
за 2017 годину, Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

 Одобрава се  буџетском кориснику  Агенцији за 
развој малих и средњих предузећа Угљевик, да може у 
мјесецу јануару, унапријед унијети средства у оквиру 
оперативног буџета на сљедећим позицијама: 

-412300-Расходи за режијски 
материјал.........................................................600,00КМ 

II 

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

III 

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

                                                    :                                                                                                                                                                                      
 РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                       Василије Перић, дипл.ек. 

Број: 02/5 -40-216 /17                                         

Датум,07. 03.2017.год.        

                                

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) члана 
51. и 60. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине Угљевик“, број 6/05,4/07,4/08, 5/09 и 4/12) и 
члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик 
за 2017 годину, Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

 Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ СШЦ Угљевик, 
да може у мјесецу јануару, унапријед унијети средства у 
оквиру оперативног буџета на сљедећим позицијама: 

-412900-Остали непоменути 
расходи........................................................1.500,00КМ 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                          Василије Перић, дипл.ек. 

Број: 02/5 -40-327 /17                                         

Датум,21.02.2017.год.   

                                    

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) члана 
51. и 60. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 6/05,4/07,4/08, 5/09 и 4/12) и 
члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик 
за 2017 годину, Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

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

-412700-Расходи за стручне 
услуге....................................................................500,00КМ 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                    Василије Перић, дипл.ек. 

Број: 02/5 -40-347 /17                                         

Датум,  23.02.2017.год.                                         

 

На основу члана 82. став 3.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен Општине Угљевик“ број: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и Правилника о једнократној 
новчаној помоћи у стању ванредне социјалне потребе 
Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

      Одобрава се новчана исплата Којић Живану из 
Мезграје у износу од 500,00  КМ (словима:  петстотина  
конвертибилних марака) за лечење. 

II 

   Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима“ 

III 
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  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

  
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                            Василије Перић, дипл.ек.                                 

Број: 02-40-319/17                                                                  

Датум: 04.04.2017. год. 

 

На основу члана 82. став 3.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен Општине Угљевик“ број: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и Правилника о једнократној 
новчаној помоћи у стању ванредне социјалне потребе 
Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

      Одобрава се новчана исплата Симић Војину из 
Доње Трнове у износу од 300,00  КМ (словима:  
тристотине  конвертибилних марака) због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

   Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима“ 

III 

  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                            Василије Перић, дипл.ек.                            

Број: 02-40-260/17                                                                  

Датум: 04.04.2017. год. 

 

На основу члана 82. став 3.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен Општине Угљевик“ број: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и Правилника о једнократној 
новчаној помоћи у стању ванредне социјалне потребе 
Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

      Одобрава се новчана исплата Јаковљевић  
(Милана) Пери  из Горње Трнове у износу од 500,00  КМ 
(словима:  пет стотина   конвертибилних марака) за 
лечење. 

II 

   Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима“ 

III 

  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                            Василије Перић, дипл.ек.                          

Број: 02-40-354/17                                                                  

Датум: 16.03.2017. год. 

 

На основу члана 82. став 3.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен Општине Угљевик“ број: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и Правилника о једнократној 

новчаној помоћи у стању ванредне социјалне потребе 
Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

      Одобрава се новчана исплата Микосављевић 
Милану из Угљевика   у износу од 500,00  КМ (словима:  
петстотина   конвертибилних марака)због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

   Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима“ 

III 

  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИН                             Василије Перић, дипл.ек.                  

Број: 02-40-483/17                                                                  

Датум: 24.03.2017. год. 

  

На основу члана 59  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 42/05,118/05 и 98/13i 97/16) и члана 51. и 60. 
Статута општине Угљевик („Службени билтен Општине 
Угљевик“ број: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и 
Правилника о једнократној новчаној помоћи у стању 
ванредне социјалне потребе Начелник општине Угљевик  
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

      Одобрава се новчана исплата Максимовић Милици 
из Равног Поља  у износу од 300,00  КМ (словима:  тристо  
конвертибилних марака) због тешке материјалне 
ситуације. 

II 

   Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима“ 

III 

  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                        Василије Перић, дипл.ек. 

Број: 02-40-39  /17                                                     

Датум: 16.01. 2017. год. 

 

На основу члана 59  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 42/05,118/05 и 98/13i 97/16) и члана 51. и 60. 
Статута општине Угљевик („Службени билтен Општине 
Угљевик“ број: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и 
Правилника о једнократној новчаној помоћи у стању 
ванредне социјалне потребе Начелник општине Угљевик  
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

      Одобрава се новчана исплата Вукосави Илић из 
Доње Трнове   у износу од 300,00  КМ (словима:  тристо  
конвертибилних марака) за лијечење супруга Илић Илије. 

II 

   Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима“ 
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III 

  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                           Василије Перић, дипл.ек.                       

Број: 02-40-38/17                                                                  

Датум: 18.01. 2017. год. 

 

На основу члана 59  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 42/05,118/05 и 98/13i 97/16) и члана 51. и 60. 
Статута општине Угљевик („Службени билтен Општине 
Угљевик“ број: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и 
Правилника о једнократној новчаној помоћи у стању 
ванредне социјалне потребе Начелник општине Угљевик  
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

      Одобрава се новчана исплата Стевановић 
Маријани из Угљевика  у   износу од 500,00  КМ (словима:  
пет стотина   конвертибилних марака) због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

   Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима“ 

III 

  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                         Василије Перић, дипл.ек. 

Број: 02-40-83/17                                                                  

Датум: 01.02.2017. год. 

 

На основу члана 59  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 42/05,118/05 и 98/13i 97/16) и члана 51. и 60. 
Статута општине Угљевик („Службени билтен Општине 
Угљевик“ број: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и 
Правилника о једнократној новчаној помоћи у стању 
ванредне социјалне потребе Начелник општине Угљевик  
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

      Одобрава се новчана исплата Спасојевић Стевану 
из Доње Крћине у износу од 300,00  КМ (словима:  три 
стотине    конвертибилних марака) због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

   Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима“ 

III 

  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                       Василије Перић, дипл.ек.              

Број: 02-40-247/17                                                                  

Датум: 09.02.2017. год. 

 

На основу члана 59  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 42/05,118/05 и 98/13i 97/16) и члана 51. и 60. 
Статута општине Угљевик („Службени билтен Општине 

Угљевик“ број: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и 
Правилника о једнократној новчаној помоћи у стању 
ванредне социјалне потребе Начелник општине Угљевик  
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

      Одобрава се новчана исплата Бојић Миливоју из 
Тутњевца   у износу од 300,00  КМ (словима:  три стотине    
конвертибилних марака) због тешке материјалне 
ситуације. 

II 

   Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима“ 

III 

  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                      Василије Перић, дипл.ек.                              

Број: 02-40-225/17                                                                  

Датум: 09.02.2017. год. 

 

На основу члана 59  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 42/05,118/05 и 98/13i 97/16) и члана 51. и 60. 
Статута општине Угљевик („Службени билтен Општине 
Угљевик“ број: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и Одлуке о 
додјели новчане помоћи за рођење трећег дјетета и 
више,  Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

      Одобрава се новчана исплата Вуковић Миладину 
из Доњег Забрђа  у износу од 300,00  КМ (словима:  три 
стотине    конвертибилних марака) за рођење трећег 
детета. 

II 

   Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима“ 

III 

  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                         Василије Перић, дипл.ек.                     

Број: 02-40-229/17                                                                  

Датум: 09.02.2017. год. 

 

На основу члана 59  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 42/05,118/05 и 98/13i 97/16) и члана 51. и 60. 
Статута општине Угљевик („Службени билтен Општине 
Угљевик“ број: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и 
Правилника о једнократној новчаној помоћи у стању 
ванредне социјалне потребе Начелник општине Угљевик  
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

      Одобрава се новчана исплата Лазић Радојки из 
Тутњевца  у износу од 300,00  КМ (словима:  три стотине    
конвертибилних марака) због тешке материјалне 
ситуације. 

II 

   Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима“ 
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III 

  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                      Василије Перић, дипл.ек.                         

Број: 02-40-253/17                                                                  

Датум: 10.02.2017. год. 

 

На основу члана 59  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 42/05,118/05 и 98/13i 97/16) и члана 51. и 60. 
Статута општине Угљевик („Службени билтен Општине 
Угљевик“ број: 6/05  4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и 
Правилника о једнократној новчаној помоћи у стању 
ванредне социјалне потребе Начелник општине Угљевик  
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

      Одобрава се новчана исплата Маринковић Душану 
из Угљевик Села   у износу од 300,00  КМ (словима:  три 
стотине    конвертибилних марака) за лечење. 

II 

   Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима“ 

III 

  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                      Василије Перић, дипл.ек.                                                 

Број: 02-40-142/17                                                            

Датум: 09.02.2017. год. 

 

На основу члана 59  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен Општине Угљевик“ број: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и Правилника о једнократној 
новчаној помоћи у стању ванредне социјалне потребе 
Начелник Општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

      Одобрава се новчана исплата Јосиповић Цвјетку  
из Угљевика  у износу од 300,00  КМ (словима:  три 
стотине    конвертибилних марака) због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

   Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима“ 

III 

  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић, дипл.ек.                                           

Број: 02-40-289/17                                                                

Датум: 23.02.2017. год. 

 

На основу члана 82. став 3.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен Општине Угљевик“ број: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и Правилника о једнократној 

новчаној помоћи у стању ванредне социјалне потребе 
Начелник Општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

      Одобрава се новчана исплата Весни Давидовић из 
Угљевичке Обријежи у износу од 100,00  КМ (словима:   
стотину    конвертибилних марака) за наставак лијечења. 

II 

   Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима 

III 

  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                       Василије Перић, дипл.ек.                                         

Број: 02-40-366/17                                                                

Датум: 02.03.2017. год. 

 

На основу члана 59  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен Општине Угљевик“ број: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и Правилника о једнократној 
новчаној помоћи у стању ванредне социјалне потребе 
Начелник Општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

      Одобрава се новчана исплата Рикић Весни из 
Доње Трнове    у износу од 300,00  КМ (словима:  три 
стотине    конвертибилних марака) због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

   Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима“ 

III 

  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                        Василије Перић, дипл.ек.                             

Број: 02-40-268/17                                                                

Датум: 27.02.2017. год. 

 

На основу члана 59  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен Општине Угљевик“ број: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и Правилника о једнократној 
новчаној помоћи у стању ванредне социјалне потребе 
Начелник Општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

      Одобрава се новчана исплата Николић Мири из 
Доње Трнове   у износу од 300,00  КМ (словима:  три 
стотине    конвертибилних марака) због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

   Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима“ 
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III 

  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                       Василије Перић, дипл.ек.                         

Број: 02-40-295/17                                                                

Датум: 27.02.2017. год. 

 

На основу члана 59  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен Општине Угљевик“ број: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и Правилника о једнократној 
новчаној помоћи у стању ванредне социјалне потребе 
Начелник Општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

      Одобрава се новчана исплата Спасојевић Јелени 
из Равног Поља   у износу од 500,00  КМ (словима:  пет 
стотина    конвертибилних марака) за лечење супруга. 

II 

   Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима“ 

III 

  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА УГЉЕВИК                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                         Василије Перић, дипл.ек.                              

Број: 02-40-352/17                                                                

Датум: 27.02.2017. год. 

 

На основу члана 82. став 3.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен Општине Угљевик“ број: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и Правилника о једнократној 
новчаној помоћи у стању ванредне социјалне потребе 
Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

      Одобрава се новчана исплата Марици Симикић из 
Угљевика   у износу од 500,00  КМ (словима:  пет стотина   
конвертибилних марака) за лијечење. 

II 

   Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима“ 

III 

  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                           Василије Перић, дипл.ек.                                      

Број: 02-40-280/17                                                                

Датум: 02.03.2017. год. 

На основу члана 82 став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број  
97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен Општине Угљевик“ број: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и Одлуке о додјели новчане 

помоћи за рођење трећег дјетета и више,  Начелник 
Општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

      Одобрава се новчана исплата Гајић (Илије) Жељку 
из Угљевика у износу од 300,00  КМ (словима:  три 
стотине    конвертибилних марака) за рођење трећег 
детета. 

II 

   Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима“ 

III 

  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                           Василије Перић, дипл.ек.                                                

Број: 02-40-368/17                                                                  

Датум: 03.03.2017. год. 

 

На основу члана 82. став 3.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен Општине Угљевик“ број: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и Правилника о једнократној 
новчаној помоћи у стању ванредне социјалне потребе 
Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

      Одобрава се новчана исплата Јовановић Лидији из 
Доње Трнове у износу од 500,00  КМ (словима:  пет 
стотина   конвертибилних марака)због тешке материјалне 
ситуације. 

II 

   Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима“ 

III 

  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                          Василије Перић, дипл.ек.                                       

Број: 02-40-480/17                                                                  

Датум: 16.03.2017. год. 

 

На основу члана 82. став 3.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен Општине Угљевик“ број: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и Правилника о једнократној 
новчаној помоћи у стању ванредне социјалне потребе 
Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

      Одобрава се новчана исплата Бојић Миливоју из 
Тутњевца  у износу од 300,00  КМ (словима:  три стотине   
конвертибилних марака)због тешке материјалне 
ситуације. 

II 

  Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима“ 
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III 

  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                            Василије Перић, дипл.ек.                         

Број: 02-40-459/17                                                                  

Датум: 16.03.2017. год. 

 

На основу члана 82. став 3.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен Општине Угљевик“ број: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и Правилника о једнократној 
новчаној помоћи у стању ванредне социјалне потребе 
Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

      Одобрава се новчана исплата Максимовић Јелени 
из Угљевика у износу од 500,00  КМ (словима:  пет 
стотина   конвертибилних марака)због тешке материјалне 
ситуације. 

II 

   Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима“ 

III 

  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                            Василије Перић, дипл.ек.                                            

Број: 02-40-416/17                                                                  

Датум: 16.03.2017. год. 

На основу члана 82. став 3.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен Општине Угљевик“ број: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и Правилника о једнократној 
новчаној помоћи у стању ванредне социјалне потребе 
Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

      Одобрава се новчана исплата Томић Милану из 
Доње Крћине  у износу од 500,00  КМ (словима:  пет 
стотина   конвертибилних марака)због тешке материјалне 
ситуације. 

II 

   Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима“ 

III 

  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                        Василије Перић, дипл.ек.                                           

Број: 02-40-290/17                                                                  

Датум: 21.03.2017. год. 

На основу члана 82. став 3.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен Општине Угљевик“ број: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и Правилника о једнократној 

новчаној помоћи у стању ванредне социјалне потребе 
Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

      Одобрава се новчана исплата Остојић Ђуки из 
Угљевичке Обријежи  у износу од 500,00  КМ (словима:  
пет стотина   конвертибилних марака)због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

   Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима“ 

III 

  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                           Василије Перић, дипл.ек.                                         

Број: 02-40-497/17                                                                  

Датум: 20.03.2017. год. 

 

На основу члана 82. став 3.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен Општине Угљевик“ број: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и Правилника о једнократној 
новчаној помоћи у стању ванредне социјалне потребе 
Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

      Одобрава се новчана исплата Симић Мирјани из 
Забрђа у износу од 300,00  КМ (словима:  тристотине   
конвертибилних марака) за лечење супруга. 

 

II 

   Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима“ 

III 

  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                        Василије Перић, дипл.ек.                        
Број: 02-40-262/17                                                                  

Датум: 29.03.2017. год. 

 

На основу члана 82. став 3.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен Општине Угљевик“ број: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и Правилника о једнократној 
новчаној помоћи у стању ванредне социјалне потребе 
Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

      Одобрава се новчана исплата Јосиповић Недељку 
из Забрђа  у износу од 400,00  КМ (словима:  
четиристотине  конвертибилних марака) за лечење. 

II 

   Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима“ 

III 
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  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

  
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                        Василије Перић, дипл.ек.                                                

Број: 02-40-298/17                                                                  

Датум: 30.03.2017. год. 

 

На основу члана 82. став 3.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен Општине Угљевик“ број: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и Правилника о једнократној 
новчаној помоћи у стању ванредне социјалне потребе 
Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

      Одобрава се новчана исплата Спасојевић Рајку из 
Равног Поља у износу од 500,00  КМ (словима:  
петстотина   конвертибилних марака) за лечење. 

 

II 

   Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима“ 

III 

  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА  УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић, дипл.ек.                          

Број: 02-40-539/17                                                                  

Датум: 30.03.2017. год. 

 

На основу члана 82. став 3.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен Општине Угљевик“ број: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и Правилника о једнократној 
новчаној помоћи у стању ванредне социјалне потребе 
Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

      Одобрава се новчана исплата Неџибовић Неџаду 
из Атмачића  у износу од 200,00  КМ (словима:  
двестотине   конвертибилних марака)због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

   Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима“ 

III 

  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                    Василије Перић, дипл.ек.                         

Број: 02-40-421/17                                                                  

Датум: 24.03.2017. год. 

 

На основу члана 82. став 3.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 

(„Службени билтен Општине Угљевик“ број: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и Правилника о једнократној 
новчаној помоћи у стању ванредне социјалне потребе 
Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

      Одобрава се новчана исплата Миљановић Горану 
из Угљевика  у износу од 300,00  КМ (словима:  
тристотине  конвертибилних марака) због тешког 
материјалног стања. 

II 

   Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима“ 

 

III 

  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                          Василије Перић, дипл.ек.                         

Број: 02-40-575/17                                                                  

Датум: 03.04.2017. год. 

 

 

На основу члана 82. став 3.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16) и члана 51. и 60. Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен Општине Угљевик“ број: 6/05  
4/07,4/08,5/09,4/12и 3/14), и Правилника о једнократној 
новчаној помоћи у стању ванредне социјалне потребе 
Начелник општине Угљевик  доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

      Одобрава се новчана исплата Јакуповић Нусрету 
из Глиња  у износу од 200,00  КМ (словима:  двестотине  
конвертибилних марака) због тешког материјалног стања. 

II 

   Средства ће се исплатити из буџета Општине са 
позиције“ Помоћи појединцима“ 

III 

  Рјешење ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављено у „Службеном билтену Општине    Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                       Василије Перић, дипл.ек.                         

Број: 02-40-523/17                                                                  

Датум: 03.04.2017. год. 
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На основу  члана 43. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник Републике Српске“, број: 101/04;42/05 
и 118/05),  члана 51. Статута општине Угљевик (,,Службени  билтен општине Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ) и члана 4. Правилника о јавним набавкама („Сл.билтен општине 
Угљевик“, број 4/15), Начелник општине Угљевик, д о н о с и 

 

 

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 
ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

Дoноси се  допуна План јавних набавки за 2017. годину  и гласи: 

У тачци-УСЛУГЕ, додаје се нова подтачка 17. и гласи: 

Подтачка 17.Банкарске услуге. 

Процијењена вриједност набавке износи 6.000,00 КМ. 

                       

Члан 2. 

 

Поступак јавних набавки ће се спровести како је предвиђено допуном Плана јавних набавки за 2017. годину, а 
којас је саставни дио ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  на веб-страници у 

www.opštinaugljevik.net. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                                              Василије Перић, дипл.ек. с.р. 
Број: 02-404- 22/17 

Датум: 06.03.2017.год 

 

 

 

 

ДОПУНА ПЛАНА  ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

ЗА 2017. ГОДИНУ-БРОЈ 1 

 

 

 

  Бр. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦЈЕЊЕНА 
ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА  

ПОСТУПКА 

ОКВИРНИ 

ДАТУМ  

ПОКРЕТАЊА 

ПОСТУПКА 

 

ОКВИРНИ 

ДАТУМ 

ЗАКЉУЧЕЊА 

УГОВОРА 

ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

Економски код и сл. 

НАПОМЕНА 

 УСЛУГЕ        

    1.   Банкарске    услуге 66110000-4 6.000 КЗ 
I 

квартал 
III 

квартал 
412700 

Оквирни 
на 3 године 

 

 

УКУПНО 

 

 680.000      

 СВЕ УКУПНО  1.687.00      

 

 

 

Број: 02-404- 22/17                                                                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Угљевик;  06.03.2017.год                                                                                                     Василије Перић, дипл.ек. с.р. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  



РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број : 02-404-11/17 

Датум, 06.02.2017. 

 

На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи 
(,,Службени  гласник РС“, број: 101/04,42/05, 118/05 и 
98/13), члана 18. и члана 88. Закона о јавним набавкама 
БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ), Начелник Општине 
Угљевик, д о н о с и  

 

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одобрава се покретање поступка јавне 
набавке услуга одржавања зграда у власништву Општине 
Угљевик. 

Набавка из претходног става провешће се примјеном 
конкурентског захтјева за доставу понуда. Предвиђа се 
закључење оквирног споразума . 

Члан 2. 

За реализацију набавке из члана 1. ове Одлуке 
одобравају се финансијска средства у износу од 25.000,00 
КМ, без зарачунатог ПДВ-а.  

Средства из претходног става планирана су 
Привременим планом јавних набавки за 2017. годину под 
редним бројем 2 (услуге)  и у буџету општине за 2017. 
годину под економским кодом 412500. 

 

Члан 3. 

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

Члан 4. 

Закључење уговора или другог правног посла у циљу 
реализације предметне јавне набавке провест ће се у 
складу са овлаштењима утврђеним законом и општим 
актима уговорног органа. 

                                                                                                                                               
                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                        Василије Перић, дипл.ек. с.р. 

                                                                                                                                     
                                                Одсјек  за јавне набавке,  

                                              инвестиције и надзор 

                                                       Сокица Хорват 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404- 15/17 

Датум, 09.02.2017. 

 

На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи 
(,,Службени  гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 
члана 87 и члана 88. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. 
гласник БиХ“, број 39/14 ), Начелник Општине Угљевик, 
доноси 

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком одобрава се покретање поступка јавне 
набавке рачунара и рачунарске  опреме. 

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

ЈРЈН ознака предмета набавке: 30200000-1-Рачунарска 
опрема и потрепштине. 

 

Члан 2. 

За реализацију набавке из члана 1. ове Одлуке 
одобравају се финансијска средства у износу од 8.000,00  
КМ  без зарачунатог ПДВ-а. 

Средства из предходног става планирана су 
Привременим планом јавних набавки за 2017.годину под 
редним бројем 1 (робе) и у буџету општине Угљевик за 
2017. годину  под економским кодом 511300.   

                                             Члан 3. 

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

 

Члан 4. 

Закључење уговора или другог правног посла у циљу 
реализације предметне јавне набавке провест ће се у 
складу са овлаштењима утврђеним законом и општим 
актима уговорног органа. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                        Василије Перић, дипл.ек. с.р. 

                                                                                                                                     
                                                Одсјек  за јавне набавке,  

                                              инвестиције и надзор 

                                                   Сокица Хорват 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404- 18/17 

Датум, 17.02.2017. 

 

На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи 
(,,Службени  гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), члана 87. и члана 88. Закона о јавним набавкама 
БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ), Начелник Општине 
Угљевик, доноси 

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком одобрава се покретање поступка јавне 
набавке услуга стручног надзора над извођењем 
грађевинских радова и то:  

ЛОТ 1: пружање услуга стручног надзора над 
извођењем радова из области нискоградње 

ЛОТ 2: пружање услуга стручног надзора над 
извођењем радова из области хидроградње 

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

ЈРЈН ознака предмета набавке: 71247000-1-Надзор 
грађевинских радова 

Члан 2. 

За реализацију набавке из члана 1. ове Одлуке 
одобравају се финансијска средства у износу од 
25.000,00  КМ  без зарачунатог ПДВ-а. 

Средства из предходног става планирана су 
Привременим планом јавних набавки за 2017.годину под 
редним бројем 12 (услуге) и у буџету општине Угљевик за 
2017. годину  под економским кодом 513700.   

                                         Члан 3. 

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

Члан 4. 

Закључење уговора или другог правног посла у циљу 
реализације предметне јавне набавке провест ће се у 
складу са овлаштењима утврђеним законом и општим 
актима уговорног органа. 

                                                                                                                                                         
                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                        Василије Перић, дипл.ек. с.р. 

                                                                                                                                     
                                                Одсјек  за јавне набавке,  

                                              инвестиције и надзор 

                                                   Сокица Хорват 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број : 02-404- 20/17 

Датум,  28.02.2017.године 

 

 На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи 
(,,Службени  гласник РС“, број: 101/04,42/05, 118/05 и 
98/13), члана 18. и члана 88. Закона о јавним набавкама 
БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ), Начелник Општине 
Угљевик, д о н о с и  

О  Д  Л  У  К  У  

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одобрава се покретање поступка јавне 
набавке садница сезонског цвијећа и дрвећа, као и услуга 
садње и одржавања/његовања засађеног  цвијећа и дрвећа 
постојећих и нових засада. 

Набавка из претходног става провешће се примјеном 
конкурентског захтјева за доставу понуда. Предвиђа се 
закључење оквирног споразума  на период од двије године. 

 

 Члан 2. 

За реализацију набавке из члана 1. ове Одлуке 
одобравају се финансијска средства у износу од 50.000,00 
КМ, без зарачунатог ПДВ-а.  

Средства из претходног става планирана су 
Привременим планом јавних набавки за 2017. годину под 
редним бројем 3 (робе) и у буџету општине за 2017. годину 
под економским кодом 412900. 

Члан 3. 

Реализацију набавке из члана 1. ове одлуке провешће 
Одсјек за јавне набавке, путем Комисије у складу са 
поступцима регулисаним законом и подзаконским актима. 

 

Члан 4. 

Закључење уговора или другог правног посла у циљу 
реализације предметне јавне набавке провест ће се у 
складу са овлаштењима утврђеним законом и општим 
актима уговорног органа. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                        Василије Перић, дипл.ек. с.р. 

                                                                                                                                     
                                                Одсјек  за јавне набавке,  

                                              инвестиције и надзор 

                                                   Сокица Хорват                                                                       

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број : 02-404-23/17 

Датум, 07.03.2017. 

 

На основу  члана 72. Закона  о  локалној 
самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04,42/05, 
118/05 и 98/13), члана 87. и члана 88.Закона о јавним 
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ), 
Начелник Општине Угљевик, д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА 

Члан 1. 

Овом одлуком одобрава се покретање поступка јавне 
набавке банкарских услуга и то  

депоновање средстава по виђењу, обављање платног 
промета, обрачунавање затезних камата по захтјеву 
Општинске управе Општине Угљевик и вођење 
пословног рачуна.  

Набавка из претходног става провешће се примјеном 
конкурентског захтјева за доставу понуда. Предвиђа  се 
закључење оквирног споразума на период од три 
године, рачунајући од дана обостраног потписивања 
уговора. 

Ознака и назив предметне набавке преузета је из 
ЈРЈН:66100000-1-банкарске и инвестицијске услуге 
(додатни ЦВП цод 66110000-4-банкарске услуге). 

 

Члан 2. 

За реализацију набавке из члана 1. ове Одлуке 
одобравају се финансијска средства у износу од 
6.000,00 КМ без зарачунатог ПДВ-а. 

Средства из претходног става планирана су Планом 
јавних набавки за 2017. годину  под економским кодом 
412700. 

Члан 3. 

Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је „економски најповољнија 
понуда“. 

Члан 4. 

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

Члан 5. 

Закључење уговора или другог правног посла у циљу 
реализације предметне јавне набавке провест ће се у 
складу са овлаштењима утврђеним законом и општим 
актима уговорног органа. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                        Василије Перић, дипл.ек. с.р. 

                                                                                                                                     
                                                Одсјек  за јавне набавке,  

                                              инвестиције и надзор 

                                                   Сокица Хорват                                                                                                         

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-30/17 

Датум, 14.03.2017. 

 

 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној 
самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик 
(,,Службени  билтен Општине Угљевик“, број: 
6/05),члана18.став1,  члана 90. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ), и члана 2. 

став 3. Правилника о поступку директног споразума 
(“Службени билтен Општине Угљевик”, број:2/15), 
Начелник Општине Угљевик, доноси 
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О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ 

 

Члан 1. 

Доноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке 
услуга на сјечи сувих четинара у Спомен парку Доња 
Трнова и сјечи стабала у кругу дворишта школе у 
Угљевичкој Обријежи. 

Ознака предметне набавке преузета из ЈРЈН: 
77211400-6 (Услуге сјече дрвећа). 

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

Члан 2. 

Предвиђени износ средстава за реализацију јавне 
набавке из члана  1. ове Одлуке је 6.000,00 КМ без 
зарачунатог ПДВ-а. 

Средства за реализацију јавне набавке из члана 1. 
ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик 
за 2017. годину са буџетске ставке „Текуће одржавање“. 

 

Члан 3. 

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

          Члан 4. 

      Закључење уговора или другог правног посла у 
циљу реализације предметне јавне  набавке провест ће се 
у складу са овлаштењима утврђеним законом и општим 
актима   уговорног органа. 

                                                                                                                            
                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                        Василије Перић, дипл.ек. с.р. 

                                                                                                                                     
                                                Одсјек  за јавне набавке,  

                                              инвестиције и надзор 

                                                   Сокица Хорват 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-32/17 

Датум, 14.03.2017. 

 

На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној 
самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и  
42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик 
(,,Службени  билтен Општине Угљевик“, број: 6/05), 
члана18.став.1,  члана 90. Закона о јавним набавкама 
БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ), и члана 2. став 3. 

Правилника о поступку директног споразума (“Службени 
билтен Општине Угљевик”, број:2/15), Начелник Општине 
Угљевик, доноси 

  

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ 

 

Члан 1. 

Доноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке 
радова на санацији и уређењу резервоара за воду на 
водоводу Забрђе- Коренита. 

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

 

Члан 2. 

Предвиђени износ средстава за реализацију јавне 
набавке из члана  1. ове Одлуке је 6.000,00 КМ без 
зарачунатог ПДВ-а. 

Средства за реализацију јавне набавке из члана 1. 
ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик 
за 2017. годину са буџетске ставке 412500-Текуће 
одржавање. 

ЈРЈН: 45231100-6, Општи грађевински радови на 
цјевоводу. 

Члан 3. 

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

 

Члан 4. 

      Закључење уговора или другог правног посла у 
циљу реализације предметне јавне  

      набавке провест ће се у складу са овлаштењима 
утврђеним законом и општим актима  

      уговорног органа. 

                                                                                                                              
                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                        Василије Перић, дипл.ек. с.р. 

                                                                                                                                     
                                                Одсјек  за јавне набавке,  

                                              инвестиције и надзор 

                                                   Сокица Хорват 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-31/17 

Датум, 14.03.2017. 

 

 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној 
самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик 
(,,Службени  билтен Општине Угљевик“, број: 
6/05),члана18.став1,  члана 90. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ), и члана 2. 

став 3. Правилника о поступку директног споразума 
(“Службени билтен Општине Угљевик”, број:2/15), 
Начелник Општине Угљевик, доноси 

 

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ 

 

Члан 1. 

Доноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке 
роба-штампани материјал. 

Ознака предметне набавке преузета из ЈРЈН: 
22000000-0 

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

Члан 2. 

Предвиђени износ средстава за реализацију јавне 
набавке из члана  1. ове Одлуке је 5.500,00 КМ без 
зарачунатог ПДВ-а. 

Средства за реализацију јавне набавке из члана 1. 
ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик 
за 2017. годину са буџетске ставке „Расходи за стручне 
услуге“. 

                                        Члан 3. 

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

 

          Члан 4. 

      Закључење уговора или другог правног посла у 
циљу реализације предметне јавне набавке провест ће се у 
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складу са овлаштењима утврђеним законом и општим 
актима уговорног органа. 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                        Василије Перић, дипл.ек. с.р. 

                                                                                                                                     
                                                Одсјек  за јавне набавке,  

                                              инвестиције и надзор 

                                                   Сокица Хорват 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404- 28/17 

Датум,  16.03.2017. 

 

 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној 
самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик 
(,,Службени  билтен Општине Угљевик“, број: 
6/05),члана18.став1. и   члана 90. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ), Начелник 

Општине Угљевик, доноси 

  

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ 

 

Члан 1. 

Доноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке 
услуга дератизације на подручју општине Угљевик за 
2017.годину те услуге дезинсекције којом ће се 
обухватити просторије Општинске управе. 

Ознака предметне набавке преузета из ЈРЈН: 
90900000-6 

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

 

Члан 2. 

Предвиђени износ средстава за реализацију јавне 
набавке из члана  1. ове Одлуке је 5.000,00 КМ без  
зарачунатог ПДВ-а. 

Средства за реализацију јавне набавке из члана 1. 
ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик 
за 2017. годину са буџетске ставке „Расходи за текуће 
одржавање“. 

 

Члан 3. 

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

 

          Члан 4. 

      Закључење уговора или другог правног посла у циљу 
реализације предметне јавне  

      набавке провест ће се у складу са овлаштењима 
утврђеним законом и општим актима  

      уговорног органа. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                        Василије Перић, дипл.ек. с.р. 

                                                                                                                                     
                                                Одсјек  за јавне набавке,  

                                              инвестиције и надзор 

                                                   Сокица Хорват                                                          

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број : 02-404-40/17 

Датум, 31.03.2017.год. 

 

На основу  члана 72. Закона  о  локалној 
самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04,42/05, 118/05 и 98/13), члана 8. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ), 
Начелник Општине Угљевик, д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА 

на које се примјењује посебан режим 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одобрава се покретање поступка јавне 
набавке услуге оглашавања у штампаним медијима-
новинама  у 2017. години, предвиђене у Анексу ИИ дио Б, 
под категоријом рекреационе услуге , културне и спортске 
на које се у складу са чланом 8. Закона о јавним 
набавкама примјењује посебан режим. 

 

Члан 2. 

За реализацију набавке из члана 1. ове Одлуке 
одобравају се финансијска средства у износу од 
3.600,00 КМ без зарачунатог ПДВ-а.  

Средства из претходног става планирана су Планом 
јавних набавки за 2017. годину под редним бројем 5 
(услуге). 

 

Члан 3. 

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

Члан 4. 

Закључење уговора или другог правног посла у 
циљу реализације предметне јавне набавке провест ће 
се у складу са овлаштењима утврђеним законом и 
општим актима уговорног органа. 

                                                                                                                                    
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                        Василије Перић, дипл.ек. с.р. 

                                                                                                                                     
                                                Одсјек  за јавне набавке,  

                                              инвестиције и надзор 

                                                   Сокица Хорват 

                                                                                                                       

 

 
  



07.04.2017. СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 5 51 
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