
 
 

SLUŽBENI BILTEN 
OPŠTINE UGLJEVIK 

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

www.opstinaugljevik.net 

Srijeda, 03. maj 2017. godine 

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

BROJ 6/17  GOD. LV 

AKTI SKUPŠTINE OPŠTINE 

 

Na osnovu člana 39. stav 2. tačka 1. i člana 83. Zakona o 
lokalnoj samoupravi ("Službeni galsnik Republike Srpske", br. 
97/16), te člana 26. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14 ), 
Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana   28.04. 
2017.godine  donosi 

O D L U K U 
O UTVRĐIVANjU NACRTA I O SPROVOĐENjU JAVNE 

RASPRAVE O  NACRTU STATUTA OPŠTINE UGLjEVIK 
 

Član 1. 

(1) Utvrđuje se nacrt Statuta opštine Ugljevik. 

(2) Nacrt Statuta opštine Ugljevik je  sastavni dio ove 
odluke. 

Član 2. 

(1) O nacrtu Statuta opštine Ugljevik će se sprovesti 
javna rasprava u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove 
odluke. 

(2) Zadužuje se Načelnik opštine da organizuje javnu 
raspravu o nacrtu Statuta opštine Ugljevik i da, uz prijedlog 
Statuta opštine Ugljevik, Skupštini  podnese izvještaj o 
sprovedenoj javnoj raspravi. 

 

Član 3. 

Nacrt Statuta opštine Ugljevik  objaviće se na internet 
stranici opštine. 

 

Član 4. 

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

 

REPUBLIKA  SRPSKA                  PREDSJEDNIK SO-e                
SKUPŠTINA OPŠTINE              Đoko Simić, profesor 

Broj: 01-022-6 /17                                                                                

Datum: 28.04.2017. godine                            

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i 
drugim imenovanjima Republike Srpske (,,Službeni glasnik 
Republike Srpske,, broj 41/03), člana 16. Zakona o sistemu 
javnih službi (Službeni glasnik Republike Srpske,, 
68/07,109/12 i 44/16) člana 8. Odluke o utvrđivanju kriterija 
za izbor i imenovanje organa poslovođenja i upravljanja u 
javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Skupština 
opštine Ugljevik, (Službeni bilten opštine Ugljevik, broj 3/04, 
5/05, 11/07 i 3/14), i člana 26. Statuta opštine Ugljevik 
(,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj: 6/05, 4/07, 4/08, 
5/09, 4/12 i 3/14), Skupština opštine Ugljevik,  na sjednici 
održanoj dana,   28.04.2017. godine, d o n o s i 

O D L U K U 
 O RASPISIVANjU  JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I 

IMENOVANjE  UPRAVNIH    ODBORA JAVNIH 
USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ SKUPŠTINA OPŠTINE 

UGLjEVIK 

 
Član 1. 

Raspisuje se   Javni konkurs za izbor i imenovanje : 

 -  Tri člana Upravnog odbora Centra za kulturu „Filip 
Višnjić“ Ugljevik, 

 -  Tri člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad  
Ugljevik, 

-  Tri člana Upravnog odbora Dječijeg vrtića „Duško 
Radović“ Ugljevik ( predstavnik 

    osnivača, predstavnik savjeta roditelja i stručnog 
osoblja dječijeg vrtića od kojih    

    se  jedan  član imenuje iz reda zaposlenih u ustanovi), 

 -  Tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj malih i 
srednjih preduzeća Ugljevik, 

 -  Tri člana Upravnog odbora JU Sportsko rekreativnog 
centra ,,Rudar,, Ugljevik 

-   Pet  članova Upravnog odbora Doma zdravlja Ugljevik, 

Član 2. 
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Opšti, posebni i ostali uslovi i kriterijumi za izbor i 
imenovanje članova Upravnih  odbora Javnih ustanova  
propisani su Zakonom, Statutima Javnih ustanova i Odlukom 
o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje organa 
poslovođenja i upravljanja u javnim preduzećima i 
ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Ugljevik. 

Član 3. 

Rok za podnošenje prijava na konkurs iz člana 1. Odluke 
je 15 dana od dana objavljivanja  konkursa. 

Javni konkurs iz člana 1. ove Odluke objaviće se u 
,,Službenom glasniku RS,, i dnevnom listu ,,EuroBlic,,. 

 

Član 4. 

Raspisivanje konkursa, postupak izbora, uključujući 
pregled prispjelih prijava i predlaganje kandidata, u skladu sa 
utvrđenim kriterijumima izvršiće Komisija za izbor koju je 
imenovala Skupština opštine. 

 

Član 5. 

 

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik,,. 

 

REPUBLIKA  SRPSKA                  PREDSJEDNIK SO-e                
SKUPŠTINA OPŠTINE              Đoko Simić, profesor 

Broj: 01-111-20/17                                                                                

Datum, 28.04.2017. godine 

Na osnovu člana 39. stav (2), Zakona o lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 
97/16), člana 40. stav 1. Zakona o uređenju prostora i 
građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 40/13 
106/15 i 3/16), i člana 26. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni 
bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 
3/14) Skupština opštine Ugljevik na  sjednici održanoj dana 
28.04.2017. godine, donosi 

O D L U K U 
 O PRISTUPANjU IZRADI IZMJENE REGULACIONOG 

PLANA „NOVO NASELjE“ RAVNO POLjE 

 
Član 1. 

Ovom Odlukom pristupa se izradi izmjene Regulacionog 
plana „Novo naselje“ Ravno Polje (Službeni bilten opštine 
Ugljevik“ broj 11/10). 

 

Član 2. 

Granica obuhvata izmjene Regulacionog plana 
„Industijska zona Ugljevik“  obuhvata lokaciju od tri parcele 
označene kao k.č. broj 379/59, 379/50 i 379/52 K.O. Ravno 
Polje.   

Površina obuhvata izmjene Regulacionog plana iznosi 
0,23ha. 

Član 3. 

Period za koji se utvrđuju planski parametri je do 2027. 
godine. 

Član 4. 

Smjernice za izradu izmjene: 

 Plan je neophodno izraditi u svemu prema odredbama 
Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik 
Republike Srpske“, broj: 40/13), podzakonskim aktima 
donesenim na osnovu ovog zakona, te drugim propisima 
relevantnim za planiranje i uređenje prostora (koji se odnose 
na: saobraćaj, snabdijavanje energijom, snabdijavanje 
vodom, telekomunikacije, zaštitu od prirodnih nepogoda, 
zaštitu prirode, zaštitu vode, vazduha, poljoprivrednog i 

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

U području izmjene razmotriti mogućnost zadržavanja 
pomoćnog objekta izgrađenog na međi između parcela 
379/52 i 379/50 i pripajanje pripadajućeg zemljišta parceli 
379/52 i preparcelacija predmetnih parcela tako da se parceli 
379/50 pripoji parcela 379/59. 

Nosilac izrade dužan je obezbijediti usaglašenost 
Regulacionog plana  sa odgovarajućim planom višeg reda. 

Član 5. 

Rok za izradu planskog dokumenta je 90 dana od dana 
potpisivanja ugovora sa nosiocem izrade izmjene 
Regulacionog plana „Novo Naselje“ Ravno Polje. 

 

Član 6. 

Izmjena Regulacionog plana „Novo Naselje“ Ravno Polje 
treba da sadrži sve elemente propisane članom 35. Zakona o 
uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike 
Srpske“, broj: 40/13) i Pravilnikom o načinu izrade, sadržaju i 
formiranju dokumenata prostornog uređenja („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj: 69/13).  

 

Član 7. 

Skupština opštine Ugljevik, na prijedlog nosioca pripreme, 
utvrđuje nacrt plana, kao i mjesto, vrijeme i način izlaganja 
nacrta na javni uvid.  

Nacrt izmjene Regulacionog plana, biće stavljen na javni 
uvid u trajanju od 30 dana.  

O mjestu, vremenu i načinu izlaganja nacrta plana na 
javni uvid, javnost i vlasnici nepokretnosti na području za koje 
se donosi ovaj plan, biće obaviješteni putem oglasa, koji se 
objavljuje u najmanje dva sredstva javnog informisanja, 8 
dana prije početka javnog uvida i 15 dana od početka 
izlaganja plana na javni uvid. 

Nacrt izmjene Regulacionog plana, izlaže se na javni uvid 
u skladu sa odredbama člana 47. Zakona o uređenju 
prostora i građenju. 

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

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

Javna rasprava iz prethodnog stava mora se organizovati 
u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog uvida. Javnoj 
raspravi mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. 

Nosilac pripreme objavljuje poziv za javnu raspravu, u 
najmanje jednom dnevnom listu dostupnom na teritoriji cijele 
Republike, tri dana prije i na dan održavanja rasprave.  

Ukoliko se prijedlog planskog dokumenta, na osnovu 
prihvaćenih primjedbi i mišljenja, pristiglih u toku javnog 
uvida, značajno razlikuje od nacrta dokumenta, nosilac 
pripreme dužan je da organizuje ponovo javni uvid. 

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

Nakon održane javne rasprave iz člana 48. stav (4) 
Zakona o uređenju prostora i građenju, nosilac pripreme 
utvrđuje prijedlog izmjene Regulacionog plana koji se 
dostavlja Skupštini opštine Ugljevik na usvajanje. 

Član 8. 

Finansijska sredstva potrebna za izradu izmjene 
obezbijeđena od strane investitora iz člana 41. Zakona.  
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Član 9. 

Nosilac izrade izmjene Regulacionog plana biće pravno 
lice koje ima odgovarajuću licencu za izradu ove vrste 
dokumenata prostornog uređenja. Izbor nosioca izrade vrši 
se u skladu sa propisima o javnim nabavkama.  

         Član 10. 

Nosilac pripreme izmjene Regulacionog plana, biće 
Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne 
poslove Opštine Ugljevik. 

         Član 11. 

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

 

REPUBLIKA  SRPSKA                  PREDSJEDNIK SO-e                
SKUPŠTINA OPŠTINE              Đoko Simić, profesor 

Broj: 01- 363-3/17                                                                        

Datum, 28.04.2017. godine 

        

    Na  osnovu  člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim 
pravima („Službeni glasnik RS“, broj 124/08, 58/09, 95/11, 
60/15 i 18/16), člana  39. stav 2, Zakona  o  lokalnoj  
samoupravi („Službeni  glasnik  Republike  Srpske“, broj 
97/16) i  člana 26.  Statuta  opštine Ugljevik („Službeni  
glasnik  opštine Ugljevik“, broj: 6/05, 4/07,   4/08, 5/09, 4/12 i 
3/14), Skupština  opštine  Ugljevik  na  sjednici  održanoj  
dana 28.04.2017.  godine,  d o n o s i 

O  D  L  U  K  U  
O  PRODAJI NEPOKRETNOSTI PUTEM JAVNOG 

KONKURSA U K.O. UGLjEVIČKA OBRIJEŽ I ZABRĐE 
 

Član 1. 

           Ovom odlukom prodaju se nepokretnosti putem 
javnog konkursa – licitacije  i to:  

- k.č. broj 764, zv. „ŠVABINA BARA“, njiva 7. klase, 
površine od 20936 m2 upisana u List nepokretnosti broj 447. 
K.O. Ugljevička Obrijež,  

- k.č. broj 763, zv. „ŠVABINA BARA“, šuma 3 klase, 
površine od 22503 m2 upisana u List nepokretnosti broj 447. 
K.O. Ugljevička Obrijež,  

- k.č. broj 644/2, zv. „JASIK“, šuma 3. klase, površine od 
2361 m2 upisana u List nepokretnosti broj 447. K.O. 
Ugljevička Obrijež,   

- k.č. broj 644/3, zv. „JASIK“, pašnjak 4. klase, površine 
od 4295 m2 upisana u List nepokretnosti broj 447. K.O. 
Ugljevička Obrijež,  

- k.č. broj 644/4, zv. „JASIK“, šuma 3. klase, površine od 
2413 m2 upisana u List nepokretnosti broj 447. K.O. 
Ugljevička Obrijež,  

- k.č. broj 1684, zv. „JANjA“, šuma 4. klase, površine od 
7126 m2 upisana u List nepokretnosti broj 447. K.O. 
Ugljevička Obrijež,  

- k.č. broj 788, zv. „RAVNjEŠ“, šuma 3. klase, površine od 
13775 m2 upisana u List nepokretnosti broj 447. K.O. 
Ugljevička Obrijež,  

- k.č. broj 1163, zv. „MERAJA“, pašnjak 2. klase, površine 
od 977 m2 upisana u List nepokretnosti broj 447. K.O. 
Ugljevička Obrijež,  

- k.č. broj 1158, zv. „DAŠNICA“, njiva 7. klase, površine 
od 385 m2 upisana u List nepokretnosti broj 447. K.O. 
Ugljevička Obrijež,  

- suvlasnički dio od ½ u k.č. broj 251. Zv. JANjA“, šuma 3. 
klase, površine od 1378 m2 upisana u List nepokretnosti broj 
152. K.O. Ugljevička Obrijež.  

- k.č. broj 192, zv. „ŠLjIVIĆI“, šuma 3. klase, površine od 
4518 m2 upisana u List nepokretnosti broj 814. K.O. Zabrđe,  

- k.č. broj 208/2, zv. „ŠAINOVAČA“, šuma 3. klase, 
površine od 1350 m2 upisana u List nepokretnosti broj 814. 
K.O. Zabrđe,  

- k.č. broj 210, zv. „ŠAINOVAČA“, šuma 3. klase, 
površine od 2858 m2 upisana u List nepokretnosti broj 814. 
K.O. Zabrđe,  

- k.č. broj 2094, zv. „BARE“, njiva 6. klase, površine od 
4538 m2 upisana u List nepokretnosti broj 814. K.O. Zabrđe,  

-- k.č. broj 2095/2, zv. „BARE“, voćnjak 3. klase, površine 
od 2376 m2 upisana u List nepokretnosti broj 814. K.O. 
Zabrđe,  

- k.č. broj 2260/1, zv. „HUMKA“, njiva 6. klase, površine 
od 7252 m2 upisana u List nepokretnosti broj 814. K.O. 
Zabrđe,  

- k.č. broj 2262/1, zv. „HUMKA“, šuma 3. klase, površine 
od 16244 m2 upisana u List nepokretnosti broj 814. K.O. 
Zabrđe,  

- k.č. broj 2261, zv. „HUMKA“, šuma 4. klase, površine od 
12595 m2 upisana u List nepokretnosti broj 814. K.O. 
Zabrđe,  

- k.č. broj 611/1, zv. „SUVAT“, livada 2. klase, površine od 
929 m2 upisana u List nepokretnosti broj 814. K.O. Zabrđe,  

- k.č. broj 623/2, zv. „SUVAT“, njiva 3. klase, površine od 
1000 m2 upisana u List nepokretnosti broj 814. K.O. Zabrđe,  

- k.č. broj 1335/1, zv. „DUBRAVE“, pašnjak 4. klase, 
površine od 9160 m2 upisana u List nepokretnosti broj 814. 
K.O. Zabrđe,  

- k.č. broj 1340, zv. „DUBRAVE“, pašnjak 3. klase, 
površine od 719 m2 upisana u List nepokretnosti broj 814. 
K.O. Zabrđe,  

- k.č. broj 1331, zv. „DUBRAVE“, šuma 3. klase, površine 
od 6164 m2 upisana u List nepokretnosti broj 814. K.O. 
Zabrđe. 

Član 2. 

          Početna prodajna cijena zemljišta označenog u 
članu 1 alineje 1 i 2 ove Odluke iznosi 1,50 KM/m2, alineje 3, 
4, 5, 17, 18 iznosi 2,00 KM/m2, alineje 6 iznosi 3,00 KM/m2, 
alineje 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 iznosi 2,50 KM/m2 
i alineje 8, 9, 10, 19 i 20  ove Odluke iznosi 5,00 KM/m2.     

Član 3. 

Javni konkurs o prodaji zemljišta iz člana 1 ove odluke 
raspisaće Načelnik opštine u skladu sa odredbama Pravilnika 
o postupku javnog konkursa za raspolaganje 
nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne 
samouprave.        

                                            

Član 4. 

Prodajnu cijenu navedenog zemljišta učesnik licitacije sa 
kojim će se zaključiti ugovor,obavezan je uplatiti prije 
zaključivanja ugovora na žiro račun prodavca.                                                                                                                       

Član 5. 

            Ovlašćuje se Načelnik opštine da sa najpovoljnijem 
ponuđačem zaključi Ugovor o kupoprodaji zemljišta iz ove 
Odluke, a po pribavljenom mišljenju Zamjenika 
Pravobranioca Republike Srpske sa sjedištem u Bijeljini. 

Član 6. 

Troškove izrade notarske isprave snosi kupac. 

 

Član 7. 

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

 

REPUBLIKA  SRPSKA                  PREDSJEDNIK SO-e                
SKUPŠTINA OPŠTINE              Đoko Simić, profesor 

Broj: 01-475- 20 /17                                                                                

Datum, 28.04.2017. godine 
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Na  osnovu  člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim 
pravima („Službeni glasnik RS“, broj 124/08, 58/09, 95/11, 
60/15 i 18/16), člana  39. stav 2, Zakona  o  lokalnoj  
samoupravi („Službeni  glasnik  Republike  Srpske“, broj 
97/16) i  člana 26.  Statuta  opštine Ugljevik („Službeni  
glasnik  opštine Ugljevik“, broj: 6/05, 4/07,   4/08, 5/09, 4/12 i 
3/14), Skupština  opštine  Ugljevik  na  sjednici  održanoj  
dana  28.04.2017.  godine,  d o n o s i 

O  D  L  U  K  U 
 O  PRODAJI NEPOKRETNOSTI PUTEM JAVNOG 

KONKURSA U K.O. RAVNO POLjE 
 

Član 1. 

           Ovom odlukom prodaju se nepokretnosti putem 
javnog konkursa – licitacije, odnosno parcele radi izgradnje 
objekata  i to:  

- k.č. broj 379/16, zv. „CIGANSKA NjIVA“, njiva 5. klase, 
površine od 587 m2 upisana u Posjedovni list broj 287. K.O. 
K.O. Ravno Polje, a po z.k. stanju suvlasnički dio od 
587/44726 u nekretninama upisanim u z.k.ul. broj 236. K.O. 
Janjari Srpski,  

- k.č. broj 379/12, zv. „CIGANSKA NjIVA“, njiva 5. klase, 
površine od 2216 m2 upisana u Posjedovni list broj 287. K.O. 
K.O. Ravno Polje, a po z.k. stanju suvlasnički dio od 
2216/44726 u nekretninama upisanim u z.k.ul. broj 236. K.O. 
Janjari Srpski, 

- k.č. broj 379/36, zv. „CIGANSKA NjIVA“, njiva 5. klase, 
površine od 497 m2 upisana u Posjedovni list broj 287. K.O. 
K.O. Ravno Polje, a po z.k. stanju suvlasnički dio od 
479/44726 u nekretninama upisanim u z.k.ul. broj 236. K.O. 
Janjari Srpski,  

- k.č. broj 379/37  zv. „CIGANSKA NjIVA“, njiva 5. klase, 
površine od 502 m2 upisana u Posjedovni list broj 287. K.O. 
K.O. Ravno Polje, a po z.k. stanju suvlasnički dio od 
502/44726 u nekretninama upisanim u z.k.ul. broj 236. K.O. 
Janjari Srpski,  

- k.č. broj 379/38, zv. „CIGANSKA NjIVA“, njiva 5. klase, 
površine od 472 m2 upisana u Posjedovni list broj 287. K.O. 
K.O. Ravno Polje, a po z.k. stanju suvlasnički dio od 
472/44726 u nekretninama upisanim u z.k.ul. broj 236. K.O. 
Janjari Srpski,  

- k.č. broj 379/10, zv. „CIGANSKA NjIVA“, njiva 5. klase, 
površine od 479 m2 upisana u Posjedovni list broj 287. K.O. 
K.O. Ravno Polje, a po z.k. stanju suvlasnički dio od 
497/44726 u nekretninama upisanim u z.k.ul. broj 236. K.O. 
Janjari Srpski,  

- k.č. broj 379/28, zv. „CIGANSKA NjIVA“, njiva 5. klase, 
površine od 434 m2 upisana u Posjedovni list broj 287. K.O. 
K.O. Ravno Polje, a po z.k. stanju suvlasnički dio od 
434/44726 u nekretninama upisanim u z.k.ul. broj 236. K.O. 
Janjari Srpski, 

 - k.č. broj 379/83, zv. „CIGANSKA NjIVA“, njiva 5. klase, 
površine od 525 m2 upisana u Posjedovni list broj 287. K.O. 
K.O. Ravno Polje, a po z.k. stanju suvlasnički dio od 
525/44726 u nekretninama upisanim u z.k.ul. broj 236. K.O. 
Janjari Srpski,  

- k.č. broj 379/64, zv. „CIGANSKA NjIVA“, njiva 5. klase, 
površine od 522 m2 upisana u Posjedovni list broj 287. K.O. 
K.O. Ravno Polje, a po z.k. stanju suvlasnički dio od 
522/44726 u nekretninama upisanim u z.k.ul. broj 236. K.O. 
Janjari Srpski.  

 

Član 2. 

          Početna prodajna cijena zemljišta označenog u 
članu 1 alineje 1. i 2. ove Odluke iznosi 7,00 KM/m2, alineje 
3, 4, 5, 6, 7, 8,  iznosi 8,00 KM/m2, alineje 9  iznosi 9,00 KM 
m2.     

Član 3. 

       Javni konkurs o prodaji zemljišta iz člana 1 ove 
odluke raspisaće Načelnik opštine u skladu sa odredbama 
Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje 
nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne 
samouprave. 

 

     Član 4. 

           Prodajnu cijenu navedenog zemljišta učesnik 
licitacije sa kojim će se zaključiti ugovor, obavezan je uplatiti 
prije zaključivanja ugovora na žiro račun prodavca. 

Član 5. 

            Kupac zemljišta dužan je u roku od jedne godine 
od zaključivanja kupoprodajnog ugovora pribaviti građevinsku 
dozvolu planiranog objekta, a u roku od dvije godine od dana 
zaključenja kupoprodajnog ugovora započne gradnju 
predviđenog objekta u protivnom Ugovor o kupoprodaji 
predmetnog zemljišta smatra se raskinutim. 

           Ukoliko dođe do raskida ugovora prodavac je 
obavezan vratiti 50% od uplaćenih sredstava. 

Član 6. 

            Ovlašćuje se Načelnik opštine da sa 
najpovoljnijem ponuđačem zaključi Ugovor o kupoprodaji 
zemljišta iz ove Odluke, a po pribavljenom mišljenju 
Zamjenika Pravobranioca Republike Srpske sa sjedištem u 
Bijeljini. 

Član 7. 

Troškove izrade notarske isprave snosi kupac. 

Član 8. 

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

 

REPUBLIKA  SRPSKA                  PREDSJEDNIK SO-e                
SKUPŠTINA OPŠTINE              Đoko Simić, profesor 

Broj:  01-475-19 /17                                                                               

Datum, 28.04.2017. godine 

 

Na  osnovu  člana  39. stav 2. alineja 11. Zakona  o  
lokalnoj  samoupravi („Službeni  glasnik  Republike  Srpske“, 
broj: 97/16), člana 7. tačka 4. Zakona o komunalnim 
djelatnostima („Službeni glasnik RS“, broj 124/11)  i  člana 
26.  Statuta  opštine Ugljevik („Službeni  glasnik  opštine 
Ugljevik“, broj: 6/05, 4/07,   4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) Skupština  
opštine  Ugljevik  na  sjednici  održanoj  dana 28.04.2017.  
godine,  d o n o s i  

O  D  L  U  K  U  
O  PRENOSU PRAVA KORIŠTENjA IZGRAĐENOG 

VODOVODA U DONjOJ TRNOVI 
 

Član 1. 

Ovom  Odlukom  Opština  Ugljevik prenosi na A.D. 
„KOMPRED“ Ugljevik pravo upravljanja, korišćenja i 
održavanja izgrađenog vodovoda u Donjoj Trnovi, koji se 
sastoji od tri izvorišta pitke vode u Banjici (Ilidža 1) i u Donjoj 
Krćini (Teočak i Močila), crpne stanice u Banjici, tri bazena u 
Brđanima, Donjoj Trnovi na „Maksinom brdu“ i „Marića brdu“, 
sa 468 vodomjera. 

 

Član 2. 

 A.D. „Kompred“ Ugljevik se obavezuje da nakon prenosa 
vrši održavanje cjevovoda i objekata iz člana 1. ove Odluke 
svojim sredstvima. 

 

Član 3. 
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Akcionarskom društvu “Kompred“ Ugljevik daje se na 
upravljanje, korišćenje i održavanje cjevovoda i objekti iz 
člana 1. ove Odluke, bez naknade, na period od 20 godina, a 
prava i obaveze između Opštine Ugljevik i A.D. „Kompred“ 
Ugljevik regulisati će se sporazumom.  

Član 4.  

   Cijenu priključka za nove korisnike A.D. „Kompred“ 
Ugljevik naplaćivaće u skladu sa Odlukom o utvrđivanju 
visine naknade za proširenje izvorišnih kapacitete 
vodosnabdijevanja akcionarskog društva, a cijenu komunalne 
usluge isporuke vode utvrdiće akcionarsko društvo, na koje 
će saglasnost u  skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, 
davati Skupština opštine. 

Član 5. 

               Ovlašćuje  se  Načelnik  opštine  Ugljevik da 
imenuje komisiju  koja će utvrditi ukupnu vrijednost 
vodovoda, te  sa A.D. „Kompred“ Ugljevik sačiniti zapisnik o 
prenosu prava upravljanja, korišćenja i održavanja na 
cjevovodima i objektima iz člana 1. ove odluke. 

Član 6. 

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

 

REPUBLIKA  SRPSKA                  PREDSJEDNIK SO-e                
SKUPŠTINA OPŠTINE              Đoko Simić, profesor 

Broj:  :01- 01-370-33/17                                                                              

Datum, 28.04.2017.godine 

                                               

Na osnovu člana 15. i člana 23. stav 1. tačka b) Zakona o 
spomenicima i spomen obilježjima oslobodilačkih ratova 
(„Službeni glasnik RS“ broj: 28/12), člana 39. stav 2. Zakona 
o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj: 97/16),  i 
člana 26. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Skupština 
opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana   
28.04.2017.godine donosi 

ODLUKU 
 O PRISTUPANjU SANACIJI – REVITALIZACIJI SPOMEN 

GROBLjA PALIH BORACA NOR-a I ŽFT-a SREMA I 
ISTOČNE BOSNE U DONjOJ TRNOVI 

 

I 

Opština Ugljevik pristupa izvođenju radova na sanaciji i 
revitalizaciji Spomen groblja palim borcima NOR-a i ŽFT-a 
Srema i Istočne Bosne u Donjoj Trnovi u saradnji sa 
Savezom udruženja boraca NOR-a Ugljevik i Savezom 
udruženja boraca NOR-a AP Vojvodine. 

II 

Radovi na sanaciji – revitalizaciji Spomen groblja će se 
vršiti u skladu sa Projektom sanacije br. 14/16 od aprila 2016. 
godine urađenim od strane Preduzeća za projektovanje i 
inženjering „ŠIDPROJEKAT“ D.O.O. iz Šida, koji je u prvoj 
fazi sanacije definisao sledeće radove: 

- Brušenje postojećih mermernih ploča i obnavljanje 
slova po potrebi, 

- Nanošenje zaštitnog premaza radi zaštite ploča od 
daljeg propadanja, 

- Zamjena polomljenih mermernih ploča novim, 
identičnim mermerom istog kvaliteta i dimenzija, 

- Uklanjanje suvog rastinja i obnova staza u krugu 
Spomen groblja. 

III 

Zajednički odbor Skupštine Saveza udruženja boraca 
NOR-a Ugljevik i Udruženja boraca, potomaka i poštovalaca 
NOB-e 1941-1945 „Partizan“, će koordinirati realizaciju 
aktivnosti predviđenih ovom Odlukom i ostvarivati saradnju 
sa Savezom boraca NOR-a AP Vojvodine, zatim pripremati 

tehničke podatke za potrebe tenderske dokumentacije i o 
navedenom obavještavati Načelnika opštine. 

IV 

Sredstva za realizaciju predviđenih radova iz člana 2. ove 
Odluke obezbjeđuju opštinski Savezi udruženja boraca NOR-
a AP Vojvodine i Opština Ugljevik srazmjerno broju upisnih 
imena palih boraca i površini ploča.                                                                         

V 

Zadužuje se Načelnik opštine Ugljevik i Odsjek za javne 
nabavke, investicije i nadzor da provede postupak javne 
nabavke za predviđene radove za srazmjerni dio ploča koji 
pripadaju Opštini Ugljevik. 

VI 

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

 

REPUBLIKA  SRPSKA                  PREDSJEDNIK SO-e                
SKUPŠTINA OPŠTINE              Đoko Simić, profesor 

 Broj:01-624-6/17  

Datum, 28.04.2017.godine 

   Na  osnovu  člana 39. stav 2.  Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 97/16) člana 75. 
Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik 
RS“, broj 40/13, 106/15 i 3/16) i  člana 26.  Statuta  opštine 
Ugljevik („Službeni  glasnik  opštine Ugljevik“, broj: 6/05, 
4/07,   4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Skupština  opštine  Ugljevik  
rješavajući po zahtjevu Zarić Nade i Jovanović Rade, kćeri 
Save, obje iz Ugljevika na  sjednici  održanoj  dana  28.04. 
2017.  godine,  d o n o s i 

O  D  L  U  K  U  
O  PLAĆANjU NAKNADE ZA UREĐENjE 

GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA I RENTE U RATAMA 
 

Član 1. 

           Odobrava se investitorima Zarić Nadi i Jovanović 
Radi iz Ugljevika plaćanje u ratama naknade za uređenje 
građevinskog zemljišta u iznosu od 11.724,50 KM i naknade 
za rentu u iznosu od 1.653,22 KM za izgradnju poslovnog 
objekta na parceli označenoj kao k.č. broj 269. upisana u List 
nepokretnosti broj 2. K.O. Ugljevik.  

Član 2. 

           Obavezuje se investitor iz prethodnog člana da 
naknadu za uređenje i rentu plaća u 12 jednakih mjesečnih 
rata računajući od dana zaključivanja ugovora. 

 

Član 3. 

           Ovlašćuje se Načelnik opštine da sa investitorom 
zaključi Ugovor o 

 načinu plaćanja naknade koji će se smatrati dokazom na 
osnovu koga se može izdati građevinska dozvola. 

 

Član 4. 

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

 

REPUBLIKA  SRPSKA                  PREDSJEDNIK SO-e                
SKUPŠTINA OPŠTINE              Đoko Simić, profesor 

Broj: 01-04-686/17                                                                               

Datum, 28.04.2017.godine 

 

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske “ broj: 97/16), i člana 26. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“ 
broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14 ), Skupština opštine 
Ugljevik na sjednici održanoj dana 28.04.2017. donosi 
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ODLUKU  
O DAVANjU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA 

OPŠTINE UGLjEVIK U NAZIVU „UDRUŽENjA NAVIJAČA 
CRVENE ZVEZDE UGLjEVIK“ 

 

I 

Daje se saglasnost na upotrebu imena Opštine Ugljevik u 
nazivu „Udruženja navijača Crvene zvezde Ugljevik“. 

II 

Donošenje ove odluke ne zahteva isplatu sredstava iz 
budžeta opštine. 

III 

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

 

REPUBLIKA  SRPSKA                  PREDSJEDNIK SO-e                
SKUPŠTINA OPŠTINE              Đoko Simić, profesor 

Broj: 01-04-1/17 

Datum, 28.04.2017.godine 

                                                             

Na osnovu člana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i 
drugim imenovanjima Republike Srpske (,,Službeni glasnik 
Republike Srpske,, broj 41/03) i člana 6. Odluke o utvrđivanju 
kriterijuma za izbor i imenovanje organa upravljanja u 
preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine 
Ugljevik, (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj 3/04, 
5/05,11/07 i 3/14), i člana 26. Statuta opštine Ugljevik 
(,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj: 6/05, 4/07, 4/08, 
5/09, 4/12 i 3/14), Skupština opštine  Ugljevik na sjednici 
održanoj, 28. 04.2017. godine, d o n o s i 

R J E Š E Nj E 
O IMENOVANjU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANjA  

UPRAVNIH  ODBORA  JAVNIH USTANOVA ČIJI JE 
OSNIVAČ  OPŠTINA UGLjEVIK 

 

I 

Imenuje se Komisija za izbor i  imenovanje članova 
upravnih  odbora u javnim  ustanovama čiji je osnivač 
Skupština opštine Ugljevik u sastavu i to: 

 

1.  Petar Radovanović, predsjednik 

2.  Žarko Novaković, član 

3.  Gavro Milošević,   član 

4.  Ivana Obradović, član 

5.  Tanja Sekulić, član 

II 

Zadatak Komisije iz tačke I ovog Rješenja je da u skladu sa 
odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim 
imenovanjima Republike Srpske, sprovodi postupak izbora 
članova upravnih  odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač 
Skupština opštine Ugljevik, i predloži Skupštini njihovo 
imenovanje. 

 

III 

 

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

 

REPUBLIKA  SRPSKA                  PREDSJEDNIK SO-e                
SKUPŠTINA OPŠTINE              Đoko Simić, profesor 

Broj: 01-111-21/17                                                                                 

Datum,  28.04.2017.godine  

 

 

AKTI NAČELNIKA OPŠTINE 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-111-14 /17 

Datum, 05.04.2017. godine  

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi ( „Službni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) 
a u vezi sa članom 79. Zakona o službenicima i 
namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ( 
„Službni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) i Liste 
stručnjaka ( „ Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 2/17),  
Načelnik opštine Ugljevik ,  

d o n o s i 

R J E Š E Nj E  
o imenovanju konkursne komisije 

 

Član 1. 

Imenuje se konkursna komisija za sprovođenje postupka 
za prijem službenika u Opštinsku upravu Ugljevik u sastavu: 

1. Petrović Verica, dipl.pravnik, predsjednik 
2. Mirković Miroslav, dipl.inž.posl.inf., član 
3. Vukašinović Zdravka, dipl pravnik, član 
4. Obradović Ivana, doktor opšte medicine, član  
5. Ristić Srđan, dipl. stomatolog, član 

Član 2. 

 

Zadatak komisije iz člana 1 ovog Rješenja je da u 
skladu sa odredbama Zakona o službenicima i 
namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ( 
„Službni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), sprovede 
postupak za prijem službenika u Opštinsku upravu Ugljevik. 

 

Član 3. 

 

Komisija će donijeti Poslovnik o radu konkursne 
komisije. 

Član 4. 

 

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi 
Rješenje broj: 02-111-86/14 od 11.09.2014. godine 

 

Član 5. 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a 
biće objavljeno u Službenom biltenu opštine Ugljevik. 

 

                                                 NAČELNIK OPŠTINE 

                                                Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. stav  1. t. 10) i člana 82. stav. 3  
Zakona o lokalnoj samoupravi  („Službeni glasnik Republike 
Srpske“, broj 97/16), člana 8. stav 1. tačka a) Uredbe o 
sadržaju i načinu izrade Plana zaštite od elementarne 
nepogode i druge nesreće („Službeni glasnik Republike 
Srpske“, broj 68/13) i članova 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 
4/12 i 3/14) Načelnik opštine Ugljevik,  

d o n o s i 
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R J E Š E Nj E 
 O IMENOVANjU RADNE GRUPE ZA IZRADU 

PROCJENE UGROŽENOSTI OD ELEMENTARNE 
NEPOGODE I DRUGE NESREĆE NA PODRUČJU 

OPŠTINE UGLjEVIK 
 

I 

U radnu grupu za izradu procjene ugroženosti od 
elementarne nepogode i druge nesreće na području opštine 
Ugljevik, imenuju se: 

 
1. Slađana Stojić, sss za izradu plana zaštite i spasavanja 

od el. nepogode i dr. nesreće, koordinator, 
2. Miroslav Mirković, šef odsijeka za poslove civilne 

zaštite i TVJ, 
3. Dragan Jevtić, viši stručni saradnik za poslove civilne 

zaštite, 
4. Velimir Jovanović, viši stručni saradnik za 

administrativno-tehničke poslove, 
5. Verica Petrović, načelnik odjeljenja za prostorno 

uređenje i stambeno komunalne poslove, 
6. Darko Milanović, načelnik odjeljenja za opštu upravu, 
7. Jelena Džino, šef odsijeka za privredu, 
8. Savo Mirić, stručni saradnik za poslove iz oblasti 

poljoprivrede, 

9. Radenko Mihailović, komunalni policajac, 
10. Ružica Petričević, opštinski službenik  za davanje 

stručnog mišljenja i smijernica pri izradi prostorno 
planske dokumentacije. 

II 

Koordinator radne grupe zadužen je za koordinaciju i 
usmjeravanje aktivnosti radne grupe, iniciranje i 
organizovanje sastanaka i planiranje aktivnosti. 

III 

Zadatak radne grupe je da prema Uredbi o sadržaju i 
načinu izrade Plana zaštite od elementarne nepogode i druge 
nesreće („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/13), 
izradi procjenu ugroženosti od elementarne nepogode ili 
druge nesreće. 

Rok za izvršenje poslova iz stava 1. ovog člana je 31. jul 
2017. godine. 

IV 

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi 
rješenje broj 02/1-11-6-1/14 od 04.02.2014. godine. 

                                                     V 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće 
objavljeno u Službenom biltenu opštine Ugljevik. 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA  UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić, dipl.ek.  s.r.                                                                                                        
Broj: 02-111-18/17 

Datum: 19.04.2017. godine 

 

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

R J E Š E Nj E 
I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Sindikalna organizacija „Organi uprave opštine Ugljevik“ 
Ugljevik 

II 

 Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret i  sa pozicije 

 

Konto br. 415219 –  Ostali tekući grantovi neprofitnim 
subjektima u iznosu od 460,00KM za obilježavanjlj i proslavu 
međunarodnog dana žena 8.marta  

III 

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

                                           

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE         Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02-40-475 /17                                                        

Datum: 04.04.2017. god 

 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Kulturno umjetničko udruženje „Rudar“ Ugljevik 

 

II 

 Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret i  sa 
pozicije 

Konto br. 415217 –  Tekući grantovi organizacijama i 
udruženjima u oblasti obrazovanja, nauke i kulture u iznosu 
od 2.000,00KM za tekuće aktivnosti. 

 

III 

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

                                        

    

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK             NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02-40-495 /17                                                        

Datum: 17.03.2017. god 

 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Karate klub „Rudar“ Ugljevik 

 

II 

 Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret i  sa 
pozicije 

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

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

    

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02-40-79 /17                                                        

Datum: 09.03.2017. god 

 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik 

Učenici IV razreda Gimnazije 

 

II 

 Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret predsjednika 
razreda Ristić Ružice i  sa pozicije 

Konto br. 415217 –  Tekući grantovi organizacijama i 
udruženjima u oblasti obrazovanja, nauke i kulture u iznosu 
od 500,00KM za realizaciju projekta „Kabinet hemije“ a koji 
se odnosi na njegovo opremanje. 

III 

 

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

    

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE         Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02-40-403 /17                                                        

Datum: 17.03.2017. god 

 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik 

Učenici III3 razreda Gimnazije 

 

II 

 Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret predsjednika 
razreda Ristić Ružice i  sa pozicije 

Konto br. 415217 –  Tekući grantovi organizacijama i 
udruženjima u oblasti obrazovanja, nauke i kulture u iznosu 
od 700,00KM za realizaciju projekta „Autobuska nastrešnice 
u blizini škole“. 

III 

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

    

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK            NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02-40-460 /17                                                        

Datum: 15.03.2017. god 

 

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

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Lovačko udruženje „Rudar“ Ugljevik 

 

II 

 Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret i  sa pozicije 

Budžetska rezerva u iznosu od 3.000,00KM za nabavku 
fazanske divljači i puštanje u lovište. 

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE         Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02-40-183 /17                                                       

Datum: 14.03.2017. god 

 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Ravnogorski pokret Ugljevik 

 

II 

  

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret  i  sa pozicije 

Konto br. 415219 –  Ostali tekući grantovi neprofitnim 
subjektima iznosu od 2.000,00KM za obilježavanje Krsne 
slave, odlazak u Dobrun i obilježavanje tradicije 
Ravnogorskog pokreta. 

III 

 

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

    

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK         NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE       Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02-40-291 /17                                                      

Datum: 10.03.2017. god 

 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Medžlis islamske zajednice Bijeljina 

 

II 

 Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret  i  sa 
pozicije 

 

Konto br. 415214 –  Tekući grantovi etničkim i vjerskim 
organizacijama u  iznosu od 3.000,00KM za obnovu 
Vakufske kuće u Srednjoj Trnovi. 

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK          NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE        Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02-40-2/16                                                          

Datum: 14.03.2017. god 

 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Lovačko udruženje „Dubrave“ Zabrđe 

 

II 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret  i  sa pozicije 

Konto br. 415219 –  Ostali tekući grantovi neprofitnim 
subjektima iznosu od 1.000,00KM za tekuće aktivnosti. 

III 

 

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

    

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK             NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE           Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                                       

Broj: 02-40-414 /17                                                      

Datum: 08.03.2017. god 

 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Udruženje građana „Muzički umjetnici Semberije“ Bijeljina 

 

II 

 Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret  i  sa 
pozicije 

Konto br. 415219 –  Ostali tekući grantovi neprofitnim 
subjektima iznosu od 500,00KM za pripremu i organizovanje 
Internacionalnog festivala muzike „Primavera“ u Etno selu 
„Stanišići“ od 23-23.marta 2017. 

III 

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

    

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02-40-373 /17                                                      

Datum: 07.03.2017. god 

 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Savez udruženje boraca NOR-a  Ugljevik 

 

II 

 Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret  i  sa 
pozicije 

Konto br. 415215 –  Tekući grantovi organizacijama i 
udruženjima za afirmaciju porodice, djece, izbjeglih i 
raseljenih lica, boraca i osoba sa invaliditetom u iznosu od  
200,00KM za realizaciju projekta sanacije-revitalizacije 
Spomen groblja kod Spomenika palih boraca Srema i Istočne 
Bosne u Donjoj Trnovi. 

III 

 

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

                                          

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02-40-388 /17                                                      

Datum: 03.03.2017. god 

 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

DSR „Klen“ Ugljevik 

 

II 

 Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret i  sa pozicije 

Konto br. 415213 –  Tekući grantovi sportskim i omladinskim 
organizacijama i udruženjima u iznosu od  700,00KM za 
tekuće aktivnosti  . 
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III 

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

                                         

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02-40-143 /17                                                      

Datum: 03.03.2017. god 

 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Sindikalna organizacija „Organi uprave opštine Ugljevik“ 
Ugljevik 

II 

  

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret i  sa pozicije 

Konto br. 415219 –  Ostali tekući grantovi neprofitnim 
subjektima u iznosu od 5.800,00KM za obilježavanjlj i 
proslavu međunarodnog dana žena 8.marta  

III 

 

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

                                          

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK            NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02-40-316 /17                                                        

Datum: 02.03.2017. god 

 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

SKUD „Vojvoda Mando“ Ravno Polje 

 

II 

 Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret i  sa pozicije 

Konto br. 415217 –  Tekući grantovi organizacijama i 
udruženjima u oblasti obrazovanja, nauke i kulture u iznosu 
od  400,00KM za troškove prevoza i odlazak z Brod. 

III 

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

    

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE         Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02-40-118 /17                                                        

Datum: 02.03.2017. god 

 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Srpska pravoslavna crkvena opština Ugljevička Obrijež 

 

II  

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret i  sa pozicije 

Konto br. 415234 –  Kapitalni grantovi u zemlji u iznosu od 
15.742,00KM za kupovinu susjednog placa koji se nalazi 
pored hrama Svetog Jovana Krstitelja u Ugljevičkoj Obriježi. 

III 

 

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

    

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02-40-385 /17                                                        

Datum: 02.03.2017. god 

 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 

Mijić Suzani iz Ugljevika 

II 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije 

Konto br. 416129 –  Ostale tekuće pomoći koje se isplaćuju 
iz budžeta Republike, opštine i gradova u iznosu od  
1.000,00KM za podsticaj mladim talentima naše opštine. 

III 

 

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

                                          

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02-40-238/17                                                     

Datum: 17.03.2017. god 

 

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

 

R J E Š E Nj E 
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I  

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“ Ugljevik, da može u mjesecu martu, unaprijed 
unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim 
pozicijama: 

 

-412900-Ostali nepomenuti 
rashodi.................................................4.200,00KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

   

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK            NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02/5 -40-411 /17                                          

Datum,  03.03.2017.god.                                       

 

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

 

R J E Š E Nj E 

I 

 Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinska uprava 
Ugljevik, da može u mjesecu februar 2017.godine, unaprijed 
unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim 
pozicijama: 

 

-412700-Rashodi za stručne 
usluge............................................................10.000,00KM 

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK          NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE        Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02/5 -40-448  /17                                          

Datum, 10.03.2017.god.                                       

 

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

 

R J E Š E Nj E 

I 

 Odobrava se  budžetskom korisniku  JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik, da može u mjesecu martu, unaprijed unijeti sredstva 
u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama: 

 

-412700-Rashodi za stručne 
usluge..............................................................3.100,00KM 

-412500-Rashodi za tekuće 
održavanje......................................................2.951,00KM 

 

II 

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

III 

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

 

    

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK            NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02/5 -40- 450 /17                                          

Datum,  13.03.2017.god.                                       

 

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

 

R J E Š E Nj E 

I 

 Odobrava se  budžetskom korisniku  Narodnoj biblioteci  
Ugljevik, da može u mjesecu januaru, unaprijed unijeti 
sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim 
pozicijama: 

 

-411200-Rashodi za bruto 
naknade...................................................................375,00KM 

-412300-Rashodi za režijski 
materijal................................................................295,00KM 

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK            NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE           Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02/5 -40- 454 /17                                          

Datum,  14.03.2017.god.                                       

 

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

 

R J E Š E Nj E 

I 
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 Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinskoj upravi  
Ugljevik, da može u mjesecu januaru , unaprijed unijeti 
sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim 
pozicijama: 

 

-412300-Rashodi za režijski 
materijal...........................................................6.465,00KM 

-413900-Rashodi po osnovu zatezni 
kamata...................................................................700,00KM 

 

II 

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

III 

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

    

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK             NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE           Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02/5 -40-488 /17                                          

Datum, 16 .03.2017.god.                                       

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

 

R J E Š E Nj E 

I 

 Odobrava se  budžetskom korisniku  JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik, da može u mjesecu januaru, unaprijed unijeti 
sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim 
pozicijama: 

-511300-Izdaci za nabavku 
postrojenja..............................................................634,00KM 

II 

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

III 

 

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

  

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02/5 -40-470 /17                                          

Datum,   14.03.2017.god.                                    

 

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

 

R J E Š E Nj E 

I 

 Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centru za kulturu 
„Filip Višnjić“ Ugljevik, da može u mjesecu februaru, 
unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na 
sljedećim pozicijama: 

 

-412700-Rashodi za stručne 
usluge...........................................................2.179,00KM 
-412900-Ostali nepomenuti 
rashodi.......................................................5.500,00KM 

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02/5 -40- 476 /17                                          

Datum, 15.03.2017.god.                                       

 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centru za kulturu 
„Filip Višnjić“ Ugljevik, da može u mjesecu februaru, 
unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na 
sljedećim pozicijama: 

 

-412700-Rashodi za stručne 
usluge................................................................100,00KM 

-412200-Rashodi po osnovu 
utroška..............................................................200,00KM 

-412300-Rashodi za režijski 
materijal.............................................................80,00KM 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK             NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                            

Broj: 02/5 -40-501 /17                                          

Datum,  20.03.2017.god.                                       

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

 

R J E Š E Nj E 

I 

 Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinskoj upravi  
Ugljevik, da može u mjesecu martu, unaprijed unijeti sredstva 
u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama: 
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-412300-Rashodi za režijski 
materijal............................................................1.000,00KM 

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK             NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE           Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02/5 -40- 555  /17                                          

Datum,      .03.2017.god.                                       

 

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

 

R J E Š E Nj E 

I 

 Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centru za socijalni 
rad Ugljevik, da može u mjesecu februaru, unaprijed unijeti 
sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim 
pozicijama: 

 

-412900-Ostali nepomenuti  
rashodi.................................................................160,00KM 

 

II 

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

III 

 

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

   

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02/5 -40-535 /17                                          

Datum,   24.03.2017.god.                                     

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

 

R J E Š E Nj E 

I 

 Odobrava se  budžetskom korisniku  JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik, da može u mjesecu februaru, unaprijed unijeti 
sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim 
pozicijama: 

 

-412300-Rashodi za režijski 
materijal.................................................................20,00KM 

-511300-Izdaci za nabavku 
postrojenja..............................................................380,00KM 

-412600-Rashodi po osnovu 
putovanja...................................................................60,00KM 

 

II 

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

III 

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

    

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK            NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02/5 -40- 562 /17                                          

Datum, 30.03.2017.god.                                       

 

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

 

R J E Š E Nj E 

I 

 Odobrava se  budžetskom korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“ Ugljevik, da može u mjesecu februaru, 
unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na 
sljedećim pozicijama: 

 

-412200-Rashodi po osnovu 
utroška.....................................................9.000,00KM 

-412300-Rashodi za režijski 
materijal..................................................1.200,00KM 

-413900-Rashodi po osnovu zatezni 
kamata..........................................................120,00KM 

 

II 

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

III 

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

 

    

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK            NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02/5 -40-576 /17                                                       

Datum,  03.04.2017.god.                                       

 

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

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU SRC „Rudar“ Ugljevik,  
za mjesec februar, da  može izvršiti realokacija sredstava  sa 
pozicije : 
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-511300-Izdaci za nabavku 
postrojenja..................................................................9,00KM 

na poziciju : 

-511200-Izdaci za investiciono 
održavanje..................................................................9,00KM 

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

 

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK            NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02-40-562 /17                                                    

Datum: 30.03.2017.god                                           

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

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU SŠC „Mihailo Petrović 
Alas“ Ugljevik,  za mjesec februar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava  sa pozicije : 

-411200-Rashodi za bruto 
naknade..............................................................600,00KM 

 

na poziciju : 

-412900-Ostali nepomenuti 
rashodi........................................................600,00KM 

 

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

 

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK             NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE           Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02-40-577 /17                                                    

Datum:  04.03.2017.god                                                

 

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

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Dječiji vrtić „Duško 
Radović“ Ugljevik,  za mjesec februar, da  može izvršiti 
realokacija sredstava  sa pozicije : 

 

-511300-Izdaci za nabavku 
postrojenja.............................................................30,00KM 

 

na poziciju : 

-516100-Izdaci za zalihe 
materijala...............................................................30,00KM 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK            NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02-40-532 /17                                                    

Datum:  23.03.2017.god                                                

 

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

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“ Ugljevik,  za mjesec januar, da  može izvršiti 
realokacija sredstava  sa pozicije : 

-621900-Izdaci za otplatu 
ostalih.................................................................150,00KM 

na poziciju : 

-631900-Ostali 
izdaci..................................................................150,00KM 

 

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

 

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02-40-500 /17                                                    

Datum:  17.03.2017.god                                                

 

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

R J E Š E Nj E 

I 

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

 

-621900-Izdaci za otplatu 
ostalih.................................................................370,00KM 

na poziciju : 

-631900-Ostali 
izdaci...................................................................370,00KM 
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Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za 
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog 
Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja. 

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK            NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02-40-477 /17                                                    

Datum:  23.03.2017.god     

                                            

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

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinskoj upravi  
Ugljevik,  za mjesec januar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava  sa pozicije : 

-411100-Rashodi za bruto 
plate..............................................................10.000,00KM 

na poziciju : 

-411300-Rashodi za naknadu plata 
zaposlenih.....................................10.000,00KM 

 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE         Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02-40-487 /17                                                    

Datum:  15.03.2017.god                                                

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

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Mjesnim 
zajednicama Ugljevik,  za mjesec januar, da  može izvršiti 
realokacija sredstava  sa pozicije : 

-412900-Ostali nepomenuti 
rashodi.................................................................30,00KM 

na poziciju : 

-412500-Rashodi za tekuće 
održavanje............................................................30,00KM 

 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK            NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02-40-474 /17                                                    

Datum:  14.03.2017.god                                                

 

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

 

R J E Š E Nj E 

I 

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

 

-411200-Bruto naknade troškova 
zaposlenih..................................................312,00KM 

 

na poziciju : 

-411300-Rashodi za nakn.plata 
zaposlenih..................................................312,00KM 

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

 

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK            NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02-40-272 /17                                                    

Datum:  14.03.2017.god                                                

 

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

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“ Ugljevik,  za mjesec  februar, da  može izvršiti 
realokacija sredstava  sa pozicije : 

-412600-Rashodi po osnovu 
putovanja.............................................................300,00KM 

-412500-Rashodi za tekuće 
održavanje...........................................................900,00KM 

na poziciju : 

-412900-Ostali nepomenuti 
rashodi.............................................................1.200,00KM 

 

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

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02-40-449 /17                                                    

Datum:  10.03.2017.god                                                

 

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

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“ Ugljevik,  za mjesec  februar, da  može izvršiti 
realokacija sredstava  sa pozicije : 

-412600-Rashodi po osnovu 
putovanja..........................................................160,00KM 

na poziciju : 

-412400-Rashodi za materijal za 
pos.namjene......................................................160,00KM 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK          NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE        Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02-40-440 /17                                                    

Datum:  10.03.2017.god                                                

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centru za 
socijalni rad  Ugljevik,  za mjesec februar, da  može izvršiti 
realokacija sredstava  sa pozicije : 

 

-412900-Ostali nepomenuti 
rashodi.........................................................675,00KM 

 

na poziciju : 

-412700-Rashodi za stručne 
usluge............................................................675,00KM 

 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02-40-437 /17                                                    

Datum:  08.03.2017.god                                                                                             

 

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

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku Opštinska uprava 
Ugljevik,  za mjesec oktobar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava sa pozicija Agencije za razvoj MSP Ugljevik : 

-411200-Rashodi za bruto 
naknade................................................................2.227,00K
M 

na poziciju  : 

-411200-Rashodi za bruto 
naknade.................................................................2.227,00KM 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02/5-40-407/17                                                  

Datum: 02.03.2017.god                                                

                                                                             

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

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku JU Centru za 
socijalni rad Ugljevik,  za mjesec decembar, da  može izvršiti 
realokacija sredstava sa Centra za socijalni rad Ugljevik sa 
pozicija: 

-511300-Izdaci za nabavku 
postrojenja.............................................................186,00KM 

 

Sa pozicija Centra za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik: 

-413900-Rashodi po osnovu 
zatezni......................................................................16,00KM 

-412900-Ostali nepomenuti 
rashodi...................................................................188,00KM 

-412700-Rashodi za stručne 
usluge......................................................................223,00KM 

-412600-Rashodi po osnovu 
putovanja..................................................................28,00KM 

-412500-Rashodi za tekuće 
održavanje...............................................................56,00KM 
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-412400-Rashodi za materijal za 
pos.namjene.............................................................804,00K
M 

-412300-Rashodi za režijski 
....materijal..............................................................39,00KM 

-412200-Rashodi po osnovu 
utroška....................................................................207,00KM 

-411200-Rashodi za bruto 
naknade.....................................................................49,00KM 

 

Sa pozicija JU SRC „Mihailo Petrović  Alas“ Ugljevik: 

-413900-Rashodi po osnovu 
zatezni.......................................................................147,00KM 

-412900-Ostali nepomenuti 
rashodi........................................................................171,00KM 

-412700-Rashodi za stručne 
usluge.............................................................................59,00KM 

-412600-Rashodi po osnovu 
utovanja.......................................................................159,00KM 

-412500-Rashodi za tekuće 
ržavanje......................................................................235,00KM 

-412300-Rashodi za režijski 
materijal......................................................................60,00KM 

-412200-Rashodi po osnovu 
utroška.......................................................................104,00KM 

-411200-Rashodi za bruto 
naknade........................................................................719,00KM 

 

Sa pozicija Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća 
Ugljevik: 

-412900-Ostali nepomenuti 
rashodi.......................................................................469,00KM 

-412600-Rashodi po osnovu 
putovanja.....................................................................394,00KM 

-412100-Rashodi po osnovu 
zakupa............................................................................52,00KM 

-411200-Rashodi za bruto 
naknade.........................................................................37,00KM 

 

na poziciju JU Centra za socijalni rad Ugljevik : 

-416200-Doznake drugim 
institucijama.........................................................2.446,00KM 

-412200-Rashodi po osnovu 
utroška......................................................................511,00KM 

-412300-Rashodi za režijski 
materijal.....................................................................60,00KM 

-412500-Rashodi za tekuće 
održavanje................................................................369,00KM 
-412600-Rashodi po osnovu 
putovanja....................................................................327,00KM 

-412700-Rashodi za stručne 
usluge.........................................................................158,00KM 

-412900-Ostali nepomenuti  
rashodi......................................................................521,00KM 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK            NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02/5-40-401/17                                                  

Datum:  14.03.2017.god                                                

 

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

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

-412200-Rashodi po osnovu 
utroška....................................................................60,00KM 

-412400-Rashodi za materijal za 
poseb.potrebe......................................................129,00KM 

Sa pozicija Centra za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik: 

-413900-Rashodi po osnovu 
zateznih....................................................................460,00KM 

na poziciju  : 

-412900-Ostali nepomenuti 
rashodi...................................................................457,00KM 

-412600-Rashodi po osnovu 
putovanja..................................................................190,00KM 

-412300-Rashodi za režijski 
materijal....................................................................2,00KM 

 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE         Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02/5-40-397/17                                                  

Datum: 01.03.2017.god                                                

 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

-511200-Izdaci za investiciono 
održavanje.........................................................6.983,00KM 

-412200-Rashodi  po osnovu 
utroška...............................................................2.330,00KM 

na poziciju  : 

-412500-Rashodi za tekuće 
održavanje.........................................................6.983,00KM 

-412700-Rashodi za stručne 
usluge..................................................................2.330,00KM 
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Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti 
unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja. 

 

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK            NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj:  02/5-40-396/17                                                  

Datum:  14.03.2017.god                                                

 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskim korisnicima   Ugljevik,  za mjesec 
decembar, da  može izvršiti realokacija sredstava sa pozicija 
Opštinske uprave Ugljevik : 

 

-Budžetska rezerva............................................3.669,00KM 

 

Sa pozicija Agencije za razvoj MSP Ugljevik: 

-411100-Rashodi za bruto plate 
zaposlenih.............................................................1.549,00KM 

-411200-Rashodi za bruto naknade troškova 
zaposlenih................................................................514,00KM 

 

Na poziciju Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik: 

-412300-Rashodi za režijski 
materijal..................................................................266,00KM 

na poziciju  : 

-416300-Doznake pružiocima usluga socijalne 
zaštite...................................................................5.466,00KM 

 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK            NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02/5-40-419/17                                                  

Datum: 03.03.2017.god                                                

 

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

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku JU Centru za socijalni 
rad Ugljevik,  za mjesec decembar, da  može izvršiti 
realokacija sredstava sa pozicija Agencije za razvoj MSP 
Ugljevik : 

-412300-Rashodi za režijski 
materijal................................................................100,00KM 

na poziciju Socijalna zaštita  : 

-416300-Doznake pružiocima 
usluga.....................................................................100,00KM 

 

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

 

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE  Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02/5-40-400/17                                                  

Datum: 02.03.2017.god                                                

 

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

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku Opštinskoj upravi 
Ugljevik,  za mjesec novembar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava sa pozicija Agencije za razvoj MSP Ugljevik : 

-411200-Rashodi za bruto 
naknade......................................................................54,00KM 

na poziciju Opštinska uprava  : 

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

 

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

 

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02/5-40-420/17                                                  

Datum: 03.03.2017.god                                                

 

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

R J E Š E Nj E 

 

I 
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Odobrava se  budžetskom korisniku Opštinskoj upravi 
Ugljevik,  za mjesec oktobar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava sa pozicija JU SRC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik : 

-412300-Rashodi za režijski 
materijal.......................................................................10,00KM 

Sa pozicija Agencije za razvoj MSP Ugljevik: 

-411200-Rashodi za bruto 
naknade..........................................................................177,00KM 

na poziciju JU SRC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik: 

-412200-Rashodi po osnovu 
utroška......................................................................187,00KM 

 

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

 

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK          NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE        Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02/5-40-418/17                                                  

Datum: 02.03.2017.god                                                

 

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

 

R J E Š E Nj E 

I 

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

-511300-Izdaci za nabavku 
opreme................................................................6.000,00KM 

na poziciju   : 

-415200-Kapitalni 
grantovi.............................................................6.000,00KM 

 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK            NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE         Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02/5-40-462/17                                                  

Datum: 14.03.2017.god                                                

 

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

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskim korisnicima Opštine  Ugljevik,  
za mjesec decembar, da  može izvršiti realokacija sredstava 
sa pozicija JU Sportsko rekreativni centar „Rudar“ Ugljevik : 

-412200-Rashodi energije komunalnih i 
komunik.usluga......................................................290,00KM 

na poziciju   : 

-413900-Rashodi za zatezne 
kamate...................................................................290,00KM 

 

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

 

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK             NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02/5-40-486/17                                                  

Datum: 16.03.2017.god                                                

 

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

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću 
„Duško Radović“  Ugljevik,  za mjesec decembar, da  može 
izvršiti realokacija sredstava sa Agencije za razvoj malih i 
srednjih preduzeća Opštine Ugljevik sa pozicija : 

-411200-Rashodi za bruto 
naknade.................................................................676,00KM 

 

na poziciju   : 

-412500-Rashodi za tekuće 
održavanje............................................................343,00KM 

-412200-Rashodi po osnovu 
utroška....................................................................16,00KM 

-412300-Rashodi za režijski 
materijal..............................................................139,00KM 
-412900-Ostali nepomenuti 
rashodi...................................................................17,00KM 

-412700-Rashodi za stručne 
usluge......................................................................40,00KM 

-412600-Rashodi po osnovu 
putovanja.................................................................30,00KM 
-412400-Rashodi za materijal za 
pos...........................................................................91,00KM 

 

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

 

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK            NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02/5-40-478/17                                                  
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Datum: 14.03.2017.god                                                

 

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

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskim korisnicima Opštine  Ugljevik,  za 
mjesec decembar, da  može izvršiti realokacija sredstava sa 
pozicija Agencije za razvoj MSP Ugljevik : 

 

-411200-Rashodi za bruto naknade troškova 
zaposlenih..................................................................27,00KM 

na poziciju   : 

-411100-Rashodi za bruto 
plate...........................................................................27,00KM 

 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK          NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE         Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02/5-40-526/17                                                  

Datum: 22.03.2017.god                                                

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

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskim korisnicima Opštine  Ugljevik,  
za mjesec decembar, da  može izvršiti realokacija sredstava: 

Sa pozicija JU Sportsko rekreativni centar „Rudar“ 
Ugljevik : 

-411200-Rashodi za bruto naknade troškova 
zaposlenih...........................341,00KM 

 

na poziciju Agencija za razvoj MSP Ugljevik  : 

-411200-Rashodi za bruto naknade troškova 
zaposlenih..........................341,00KM 

 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK             NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02/5-40-463/17                                                  

Datum: 14.03.2017.god                                                

 

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

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se  budžetskim korisnicima Opštine  Ugljevik,  
za mjesec decembar, da  može izvršiti realokacija sredstava 
sa pozicija Agencija za razvoj MSP Ugljevik : 

-411100-Rashodi za bruto 
plate............................................................................8,00KM 

na poziciju  JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik : 

-411200-Rashodi za bruto naknade troškova 
zaposlenih.................................................................8,00KM 

 

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

 

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK            NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02/5-40-547/17                                                  

Datum: 24.03.2017.god                                                                                            

 

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

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskim korisnicima Opštine  Ugljevik,  za 
mjesec decembar, da  može izvršiti realokacija sredstava 

 Sa pozicija JU Srednjoškolski centar „Mihailo Petrović Alas“ 
Ugljevik : 

 

-412200-Rashodi energije komunalnih i 
komunik.usluga...............................................................52,00KM 

 

na poziciju JU Sportsko rekreativni centar „Rudar“ Ugljevik   : 

-412900-Ostali 
rashodi............................................................................52,00KM 

 

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

 

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE                                                                                            

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                           

Broj: 02/5-40-571/17                                                  
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Datum: 30.03.2017.god                                                

                                                                           

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1636/16 

Datum:27.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 
I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Radovanović Bori iz Bogutova Sela                                                       
u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) 
zbog teške materijalne situacije. 

II 

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

u skladu sa prilivom sredstava. 

 

III 

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

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1600/16 

Datum:27.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

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

II 

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

III 

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

 

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

                                                                         

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1698/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Mihajlović Joki iz Ugljevik Sela                                                     
u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) 
zbog teške materijalne situacije. 

 

II 

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

 

III 

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

  

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1693/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Todorović Cvijeti iz Mezgraje u                                                       
iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) 
zbog teške materijalne situacije. 
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II 

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

III 

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

  

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1794/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

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

II 

 

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

III 

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

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-2033/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Đurić 
Đoji iz Bogutova Sela u  iznosu od 100,00 KM(slovima: sto 
konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

II 

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

III 

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

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1707/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

I 

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

 

II 

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

III 

 

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

  

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1638/16 

Datum:27.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 
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ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

I 

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

 

II 

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

III 

 

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

 

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

  

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1553/16 

Datum:27.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

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

 

II 

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

III 

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

  

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

                                                                           

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-2013/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 

Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

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

II 

 

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

III 

 

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

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1674/16 

Datum:27.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

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

 

II 

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

III 

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

 

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

                                                                           

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-2059/16 

Datum:28.09. 2016 god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

I 

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

 

II 

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

III 

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

                   

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

                                                         

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1630/16 

Datum:27.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Jović 
Budimiru iz Zabrđa uiznosu                                                       
od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

 

II 

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

III 

 

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

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1574/16 

Datum:27.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

I 

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

 

II 

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

III 

 

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

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1578/16 

Datum:27.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

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

II 

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

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

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1732/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

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

II 

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

III 

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

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1582/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

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

II 

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

III 

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

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1590/16 

Datum:27.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

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

 

II 

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

III 

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

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1681/16 

Datum:27.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

I 

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

 

II 

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

III 

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

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1713/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Mekić 
Radojki  iz Ugljevika uiznosu                                                       
od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

II 

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

III 

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

 

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

                                                                           

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1666/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

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

 

II 

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

III 

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

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1644/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Lazić 
Desi iz Gornje Krćine u                                                       
iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) 
zbog teške materijalne situacije. 

 

II 

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

III 

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

 

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

                                                                           

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1669/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
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06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

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

II 

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

III 

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

 

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

                                                                           

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1665/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Radovanović Dragici izUgljevika  u iznosu od 100,00 
KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

II 

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

III 

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

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1678/16 

Datum:27.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 

Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

I 

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

II 

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

III 

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

 

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

                                                                           

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1580/16 

Datum:27.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Jovičić 
Gospi iz Donjeg Zabrđa  u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto 
konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

II 

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

III 

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

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1802/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
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Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

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

II 

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

III 

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

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1642/16 

Datum:27.09. 2016 god. 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

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

II 

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

III 

 

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

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1639/16 

Datum:27.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 

101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Josipović Savi iz Donjeg Zabrđa  u iznosu od 100,00 
KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

II 

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

III 

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

 

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

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1634/16 

Datum:27.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

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

II 

 

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

III 

 

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

 

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

                                                                           

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-2046/16 

Datum:28.09. 2016 god. 
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Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

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

II 

 

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

III 

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

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1572/16 

Datum:27.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Mitrović Cviji izi Zabrđa  u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto 
konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

II 

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

III 

 

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

 

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

                                                                           

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1640/16 

Datum:27.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Jović 
Vukašinu iz Donjeg Zabrđa u iznosu od 100,00 KM(slovima: 
sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

II 

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

III 

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

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1613/16 

Datum:27.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Jovičić 
Miloradu iz Ugljevičke Obrijieži u iznosu od 100,00 
KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1629/16 

Datum:27.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Gajić 
Ivanki iz Bogutova Sela  u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto 
konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

II 

 

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

III 

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

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1633/16 

Datum:27.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Bunijevac Miladinu iz Donjeg Zabrđa  u iznosu od 100,00 
KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

II 

 

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

III 

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

 

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

 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1884/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

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

II 

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

III 

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

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1898/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

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

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

III 

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

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1899/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

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

II 

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

III 

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

 

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

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1925/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Kostić 
Mirjani iz Donjeg Zabrđa  u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto 
konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

II 

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

III 

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

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

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

                                                                           

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1659/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Filipović Miroslavu   iz Ugljevik Sela u iznosu od 100,00 
KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

II 

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

III 

 

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

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1677/16 

Datum:27.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 
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Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Stojanović Saji iz Glianja  u iznosu od 100,00 KM(slovima: 
sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

II 

 

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

III 

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

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1668/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Manojlović Desanki iiz Donjeg Zabrđa   u iznosu od 100,00 
KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

 

II 

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

III 

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

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

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

                                                                    

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1656/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Lazić 
Joki iiz Maleševaca u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto 
konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

II 

 

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

III 

 

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

 

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

                                    

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1655/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Ristić 
Smilji iz Bogutovog Sela u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto 
konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

II 

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

III 

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

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1652/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
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novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Despotović Slobodanu iz Donje Krćine  u iznosu od 100,00 
KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

II 

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

III 

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

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

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

                               

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1649/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

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

II 

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

III 

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

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

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

                                                                           

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1671/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

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

II 

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

III 

 

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

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

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

                                                                          

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1637/16 

Datum:27.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

I 

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

II 

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

III 

 

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

 

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

                                                                          

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-2060/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
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101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

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

II 

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

III 

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

 

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

                                                                           

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1560/16 

Datum:27.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

 

I 

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

 

II 

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

III 

 

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

 

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

                                                                           

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1660/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Radovanović Milki iz Bogutovog Sela u iznosu od 100,00 
KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

II 

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

III 

 

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

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1658/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Zarić 
Iliji iz Starog Ugljevika  u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto 
konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

II 

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

III 

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

 

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

                                                                           

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  
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NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1643/16 

Datum:27.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Dragić 
Ivanu iz Bogutovog Serla  u iznosu od 100,00 KM(slovima: 
sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije. 

II 

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

III 

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

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

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

                                                                           

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1727/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

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

 

II 

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

III 

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

 

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

                                                                                                           

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1618/16 

Datum:27.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

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

II 

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

III 

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

 

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

                                            

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1842/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Cvijetinović Joki iz Bogutova Sela  u iznosu od 100,00 
KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

II 

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

III 

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

 

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

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1714/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

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

II 

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

III 

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

 

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

 

REPUBLIKA  SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1648/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Knežević Božidaru iz Starog Ugljevika u iznosu od 100,00 
KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

II 

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

III 

 

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

 

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

                                                                           

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1672/16 

Datum:27.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Mitrović Đuki iz Ugljevik Sela   u iznosu od 100,00 
KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

II 

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

III 

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

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1672/16 

Datum:27.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Mitrović Đuki iz Ugljevik Sela   u iznosu od 100,00 
KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

II 

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

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

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1876/16 

Datum:28.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

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

II 

 

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

III 

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

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-1647/16 

Datum:27.09. 2016 god. 

 

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ 
broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. 
Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 
06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije  za dodjelu 
novčanih pomoći,sa  sjednice  26.09.2016. god. Načelnik 
opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

ODLUKU 

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 

I 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći 
Tešanović Brani iz Ravnog olja   u iznosu od 100,00 
KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške 
materijalne situacije. 

II 

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

III 

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

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE           NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

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

 

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

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj: 02-404-42/17  

Datum,  03.04.2017.g. 

 

 Na osnovu  člana 43. i 72. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05) i 
člana 51.  i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten 
Opštine Ugljevik“, broj: 6/05),člana18.stav 1. i   člana 90. 
Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 
39/14 ), Načelnik Opštine Ugljevik, donosi 

  

O D L U K U  O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE 
NABAVKE 
 

Član 1. 

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 
usluga i to: 

-usluge održavanja web sajta www.ugljevikinvest.net 

- usluge održavanja web sajta www.opstinaugljevik.net 

-usluge održavanja društvenih mreža i 

-održavanje web banera na portalu ugljevik.info, a sve za 
potrebe opštine Ugljevik. 

Oznaka predmetne nabavke preuzeta iz JRJN: 
79340000-9 

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

 

Član 2. 

Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke 
iz člana  1. ove Odluke je 5.900,00 KM bez  zaračunatog 
PDV-a. 

Sredstva za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove 
Odluke su obezbijeđena  u budžetu opštine Ugljevik za 2017. 
godinu. 

Član 3. 

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

 

          Član 4. 

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

                                                                                                                                      
                                   NAČELNIK OPŠTINE 

                                        Vasilije Perić, dipl.ek. s.r. 

                                                                                                                                     
                                                Odsjek  za javne nabavke,  

                                              investicije i nadzor 

                                                     Sokica Horvat 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 
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Broj : 02-404-44/17 

Datum, 05.04.2017.g. 

 

Na osnovu  člana 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi 
(,,Službeni  glasnik RS“, broj: 101/04,42/05, 118/05 i 98/13), 
člana 87. i člana 88. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. 
glasnik BiH“, broj 39/14 ), Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o 
s i  

O  D  L  U  K  U  

O PRISTUPANjU POSTUPKU JAVNE NABAVKE ROBA 

 

Član 1. 

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne 
nabavke roba-pogonskog goriva za službena vozila za potrebe 
Opštinske uprave Opštine Ugljevik. 

Nabavka iz prethodnog stava provešće se primjenom 
konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Predviđa se 
zaključenje okvirnog sporazuma  na period od jedne godine. 

Oznaka i naziv preuzeti iz JRJN:09130000-9 (nafta i 
destilati). 

 Član 2. 

Za realizaciju nabavke roba iz člana 1. ove Odluke 
odobravaju se finansijska sredstva u iznosu od 25.000,00 
KM bez zaračunatog PDV-a.  

Sredstva iz prethodnog stava planirana su Privremenim 
planom javnih nabavki za 2017. godinu pod rednim brojem 2 
(robe) i u budžetu opštine za 2017. godinu pod ekonomskim 
kodom 412600. 

 

Član 3. 

Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg 
ponuđača je „ekonomski najpovoljnija ponuda“. 

Član 4. 

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke provešće Odsjek 
za javne nabavke, putem Komisije u skladu sa postupcima 
regulisanim zakonom i podzakonskim aktima. 

Član 5. 

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

                                                                                                                                    
                                   NAČELNIK OPŠTINE 

                                        Vasilije Perić, dipl.ek. s.r. 

                                                                                                                                     
                                                Odsjek  za javne nabavke,  

                                              investicije i nadzor 

                                                   Sokica Horvat 

 

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

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj: 02-404-45/17 

Datum, 05.04.2017.g.  

 

Na osnovu  člana 43. i 72. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05) i 
člana 51.  i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten 
Opštine Ugljevik“, broj: 6/05),člana 18.stav 1. i   člana 90. 
Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 
39/14 ), Načelnik Opštine Ugljevik, donosi 

O D L U K U  

O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE 

  

Član 1. 

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 
roba i to: Nabavka i montaža višestepene vertikalne pumpe 
VSM 2-11 za vodovod u Falčićima u MZ Stari Ugljevik. 

Oznaka predmetne nabavke preuzeta iz JRJN:42122130-
0. 

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

 

Član 2. 

Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke 
iz člana  1. ove Odluke je 2.600,00 KM bez  zaračunatog 
PDV-a. 

Sredstva za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove 
Odluke su obezbijeđena  u budžetu opštine Ugljevik za 2017. 
godinu. 

Član 3. 

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

 

          Član 4. 

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

                                                                                                                                    
                                   NAČELNIK OPŠTINE 

                                        Vasilije Perić, dipl.ek. s.r. 

                                                                                                                                     
                                                Odsjek  za javne nabavke,  

                                              investicije i nadzor 

                                                   Sokica Horvat 

 

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

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj: 02-404-47/17  

Datum, 10.04.2017.g. 

 

 Na osnovu  člana 43. i 72. Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05) i 
člana 51.  i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten 
Opštine Ugljevik“, broj: 6/05),člana18.stav 1. i   člana 90. 
Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 
39/14 ), Načelnik Opštine Ugljevik, donosi 

 

O D L U K U 

 O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE 

 

Član 1. 

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 
usluga reklamiranja na led bilbordu i usluge izrade i 
adaptacija video reklama. 

Oznaka predmetne nabavke preuzeta iz JRJN: 
79342200-5. 

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

 

Član 2. 

Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke 
iz člana  1. ove Odluke je 5.900,00 KM bez  zaračunatog 
PDV-a. 

Sredstva za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove 
Odluke su obezbijeđena  u budžetu opštine Ugljevik za 2017. 
godinu. 

Član 3. 
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Realizaciju nabavke iz člana 1.ove Odluke provešće 
Odsjek za javne nabavke, u skladu sa postupcima 
regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa. 

 

          Član 4. 

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

                                                                                                                                    
                                   NAČELNIK OPŠTINE 

                                        Vasilije Perić, dipl.ek. s.r. 

                                                                                                                                     
                                                Odsjek  za javne nabavke,  

                                              investicije i nadzor 

                                                   Sokica Horvat 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj :02-404-49/17 

Datum, 12.04.2017.g. 

 

Na osnovu  člana 72. Zakona  o  lokalnoj samoupravi 
(,,Službeni  glasnik RS“, broj: 101/04,42/05, 118/05 i 
98/13), člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. 
glasnik BiH“, broj 39/14 ), Načelnik Opštine Ugljevik, d o n 
o s i  

 

O  D  L  U  K  U 

O PRISTUPANjU POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA 

na koje se primjenjuje poseban režim 

 

Član 1. 

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne 
nabavke usluga informisanja građana, kao i medijskog 
praćenja aktivnosti Načelnika opštine, Skupštine opštine 
Ugljevik i Opštinske uprave Opštine Ugljevik u 2017. godini, 
predviđene u Aneksu II dio B, pod kategorijom rekreacione 
usluge , kulturne i sportske na koje se u skladu sa članom 8. 
Zakona o javnim nabavkama primjenjuje poseban režim. 

Član 2. 

Za realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke 
odobravaju se finansijska sredstva u iznosu od 6.000,00 
KM bez zaračunatog PDV-a.  

Sredstva iz prethodnog stava planirana su Planom 
javnih nabavki za 2017. godinu pod rednim brojem 5 
(usluge). 

Član 3. 

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke provešće 
Odsijek za javne nabavke, u skladu sa postupcima 
regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa. 

Član 4. 

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

                                                                                                                                    
                                   NAČELNIK OPŠTINE 

                                        Vasilije Perić, dipl.ek. s.r. 

                                                                                                                                     
                                                Odsjek  za javne nabavke,  

                                              investicije i nadzor 

                                                   Sokica Horvat 
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