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УГЉЕВИК Издаје:Скупштина општине Угљевик 
Уређује: Стручна служба 

Телефон: (055) 773-756 

БРОЈ 6/17  ГОД. LV 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 1. и члана 83. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени галсник 
Републике Српске", бр. 97/16), те члана 26. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“ 
број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14 ), Скупштина 
општине Угљевик на сједници одржаној дана   28.04. 
2017.године  доноси 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА И О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ 

РАСПРАВЕ О  НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ 
УГЉЕВИК 

 

Члан 1. 

(1) Утврђује се нацрт Статута општине Угљевик. 

(2) Нацрт Статута општине Угљевик је  саставни дио 
ове одлуке. 

Члан 2. 

(1) О нацрту Статута општине Угљевик ће се 
спровести јавна расправа у трајању од 30 дана од дана 
доношења ове одлуке. 

(2) Задужује се Начелник општине да организује јавну 
расправу о нацрту Статута општине Угљевик и да, уз 
приједлог Статута општине Угљевик, Скупштини  поднесе 
извјештај о спроведеној јавној расправи. 

 

Члан 3. 

Нацрт Статута општине Угљевик  објавиће се на 
интернет страници општине. 

 

Члан 4. 

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

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ              Ђоко Симић, професор 

Број: 01-022-6 /17                                                                                

Датум: 28.04.2017. године                            

 

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске (,,Службени 
гласник Републике Српске,, број 41/03), члана 16. Закона 
о систему јавних служби (Службени гласник Републике 
Српске,, 68/07,109/12 и 44/16) члана 8. Одлуке о 
утврђивању критерија за избор и именовање органа 
пословођења и управљања у јавним предузећима и 
установама чији је оснивач Скупштина општине Угљевик, 
(Службени билтен општине Угљевик, број 3/04, 5/05, 
11/07 и 3/14), и члана 26. Статута општине Угљевик 
(,,Службени билтен Општине Угљевик,, број: 6/05, 4/07, 
4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Скупштина општине Угљевик,  на 
сједници одржаној дана,   28.04.2017. године, д о н о с и 

О Д Л У К У 
 О РАСПИСИВАЊУ  ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И 

ИМЕНОВАЊЕ  УПРАВНИХ    ОДБОРА ЈАВНИХ 
УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

 
Члан 1. 

Расписује се   Јавни конкурс за избор и именовање : 

 -  Три члана Управног одбора Центра за културу 
„Филип Вишњић“ Угљевик, 

 -  Три члана Управног одбора Центра за социјални 
рад  Угљевик, 

-  Три члана Управног одбора Дјечијег вртића „Душко 
Радовић“ Угљевик ( представник 

    оснивача, представник савјета родитеља и стручног 
особља дјечијег вртића од којих    

    се  један  члан именује из реда запослених у 
установи), 
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 -  Три члана Управног одбора Агенције за развој 
малих и средњих предузећа Угљевик, 

 -  Три члана Управног одбора ЈУ Спортско 
рекреативног центра ,,Рудар,, Угљевик 

-   Пет  чланова Управног одбора Дома здравља 
Угљевик, 

Члан 2. 

Општи, посебни и остали услови и критеријуми за 
избор и именовање чланова Управних  одбора Јавних 
установа  прописани су Законом, Статутима Јавних 
установа и Одлуком о утврђивању критерија за избор и 
именовање органа пословођења и управљања у јавним 
предузећима и установама чији је оснивач Скупштина 
општине Угљевик. 

Члан 3. 

Рок за подношење пријава на конкурс из члана 1. 
Одлуке је 15 дана од дана објављивања  конкурса. 

Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке објавиће се у 
,,Службеном гласнику РС,, и дневном листу ,,ЕуроБлиц,,. 

 

Члан 4. 

Расписивање конкурса, поступак избора, укључујући 
преглед приспјелих пријава и предлагање кандидата, у 
складу са утврђеним критеријумима извршиће Комисија 
за избор коју је именовала Скупштина општине. 

 

Члан 5. 

 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ,,Службеном билтену Општине Угљевик,,. 

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ              Ђоко Симић, професор 

Број: 01-111-20/17                                                                                

Датум, 28.04.2017. године 

На основу члана 39. став (2), Закона о локалној 
самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16), чланa 40. став 1. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 
40/13 106/15 и 3/16), и члана 26. Статута Општине 
Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, број 6/05, 
4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14) Скупштина општине Угљевик 
на  сједници одржаној дана 28.04.2017. године, доноси 

О Д Л У К У 
 О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „НОВО НАСЕЉЕ“ РАВНО 
ПОЉЕ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се изради измјене 
Регулационог плана „Ново насеље“ Равно Поље 
(Службени билтен општине Угљевик“ број 11/10). 

 

Члан 2. 

Граница обухвата измјене Регулационог плана 
„Индустијска зона Угљевик“  обухвата локацију од три 
парцеле означене као к.ч. број 379/59, 379/50 и 379/52 
K.O. Равно Поље.   

Површина обухвата измјене Регулационог плана 
износи 0,23ха. 

Члан 3. 

Период за који се утврђују плански параметри је до 
2027. године. 

Члан 4. 

Смјернице за израду измјене: 

 План је неопходно израдити у свему према 
одредбама Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13), 
подзаконским актима донесеним на основу овог закона, 
те другим прописима релевантним за планирање и 
уређење простора (који се односе на: саобраћај, 
снабдијавање енергијом, снабдијавање водом, 
телекомуникације, заштиту од природних непогода, 
заштиту природе, заштиту воде, ваздуха, 
пољопривредног и шумског земљишта, природних 
вриједности, културних добара и сл.). 

У подручју измјене размотрити могућност задржавања 
помоћног објекта изграђеног на међи између парцела 
379/52 и 379/50 и припајање припадајућег земљишта 
парцели 379/52 и препарцелација предметних парцела 
тако да се парцели 379/50 припоји парцела 379/59. 

Носилац израде дужан је обезбиједити усаглашеност 
Регулационог плана  са одговарајућим планом вишег 
реда. 

Члан 5. 

Рок за израду планског документа је 90 дана од дана 
потписивања уговора са носиоцем израде измјене 
Регулационог плана „Ново Насеље“ Равно Поље. 

 

Члан 6. 

Измјена Регулационог плана „Ново Насеље“ Равно 
Поље треба да садржи све елементе прописане чланом 
35. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 40/13) и Правилником о 
начину израде, садржају и формирању докумената 
просторног уређења („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 69/13).  

 

Члан 7. 

Скупштина општине Угљевик, на приједлог носиоца 
припреме, утврђује нацрт плана, као и мјесто, вријеме и 
начин излагања нацрта на јaвни увид.  

Нацрт измјене Регулационог плана, биће стављен на 
јавни увид у трајању од 30 дана.  

О мјесту, времену и начину излагања нацрта плана на 
јавни увид, јавност и власници непокретности на подручју 
за које се доноси овај план, биће обавијештени путем 
огласа, који се објављује у најмање два средства јавног 
информисања, 8 дана прије почетка јавног увида и 15 
дана од почетка излагања плана на јавни увид. 

Нацрт измјене Регулационог плана, излаже се на 
јавни увид у складу са одредбама члана 47. Закона о 
уређењу простора и грађењу. 

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

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

Јавна расправа из претходног става мора се 
организовати у року од 30 дана од дана затварања јавног 
увида. Јавној расправи могу присуствовати сва 
заинтересована лица. 

Носилац припреме објављује позив за јавну расправу, 
у најмање једном дневном листу доступном на 
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територији цијеле Републике, три дана прије и на дан 
одржавања расправе.  

Уколико се приједлог планског документа, на основу 
прихваћених примједби и мишљења, пристиглих у току 
јавног увида, значајно разликује од нацрта документа, 
носилац припреме дужан је да организује поново јавни 
увид. 

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

Након одржане јавне расправе из члана 48. став (4) 
Закона о уређењу простора и грађењу, носилац 
припреме утврђује приједлог измјене Регулационог плана 
који се доставља Скупштини општине Угљевик на 
усвајање. 

Члан 8. 

Финансијска средства потребна за израду измјене 
обезбијеђена од стране инвеститора из члана 41. Закона.  

Члан 9. 

Носилац израде измјене Регулационог плана биће 
правно лице које има одговарајућу лиценцу за израду ове 
врсте докумената просторног уређења. Избор носиоца 
израде врши се у складу са прописима о јавним 
набавкама.  

         Члан 10. 

Носилац припреме измјене Регулационог плана, биће 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове Општине Угљевик. 

         Члан 11. 

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

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ              Ђоко Симић, професор 

Број: 01- 363-3/17                                                                        

Датум, 28.04.2017. године 

        

    На  основу  члана 348. став 1. Закона о стварним 
правима („Службени гласник РС“, број 124/08, 58/09, 
95/11, 60/15 и 18/16), члана  39. став 2, Закона  о  
локалној  самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број 97/16) и  члана 26.  Статута  општине 
Угљевик („Службени  гласник  општине Угљевик“, број: 
6/05, 4/07,   4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Скупштина  општине  
Угљевик  на  сједници  одржаној  дана 28.04.2017.  
године,  д о н о с и 

О  Д  Л  У  К  У  
О  ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЈАВНОГ 

КОНКУРСА У К.О. УГЉЕВИЧКА ОБРИЈЕЖ И ЗАБРЂЕ 
 

Члан 1. 

           Овом одлуком продају се непокретности путем 
јавног конкурса – лицитације  и то:  

- к.ч. број 764, зв. „ШВАБИНА БАРА“, њива 7. класе, 
површине од 20936 м2 уписана у Лист непокретности број 
447. К.О. Угљевичка Обријеж,  

- к.ч. број 763, зв. „ШВАБИНА БАРА“, шума 3 класе, 
површине од 22503 м2 уписана у Лист непокретности број 
447. К.О. Угљевичка Обријеж,  

- к.ч. број 644/2, зв. „ЈАСИК“, шума 3. класе, површине 
од 2361 м2 уписана у Лист непокретности број 447. К.О. 
Угљевичка Обријеж,   

- к.ч. број 644/3, зв. „ЈАСИК“, пашњак 4. класе, 
површине од 4295 м2 уписана у Лист непокретности број 
447. К.О. Угљевичка Обријеж,  

- к.ч. број 644/4, зв. „ЈАСИК“, шума 3. класе, површине 
од 2413 м2 уписана у Лист непокретности број 447. К.О. 
Угљевичка Обријеж,  

- к.ч. број 1684, зв. „ЈАЊА“, шума 4. класе, површине 
од 7126 м2 уписана у Лист непокретности број 447. К.О. 
Угљевичка Обријеж,  

- к.ч. број 788, зв. „РАВЊЕШ“, шума 3. класе, 
површине од 13775 м2 уписана у Лист непокретности број 
447. К.О. Угљевичка Обријеж,  

- к.ч. број 1163, зв. „МЕРАЈА“, пашњак 2. класе, 
површине од 977 м2 уписана у Лист непокретности број 
447. К.О. Угљевичка Обријеж,  

- к.ч. број 1158, зв. „ДАШНИЦА“, њива 7. класе, 
површине од 385 м2 уписана у Лист непокретности број 
447. К.О. Угљевичка Обријеж,  

- сувласнички дио од ½ у к.ч. број 251. Зв. ЈАЊА“, 
шума 3. класе, површине од 1378 м2 уписана у Лист 
непокретности број 152. К.О. Угљевичка Обријеж.  

- к.ч. број 192, зв. „ШЉИВИЋИ“, шума 3. класе, 
површине од 4518 м2 уписана у Лист непокретности број 
814. К.О. Забрђе,  

- к.ч. број 208/2, зв. „ШАИНОВАЧА“, шума 3. класе, 
површине од 1350 м2 уписана у Лист непокретности број 
814. К.О. Забрђе,  

- к.ч. број 210, зв. „ШАИНОВАЧА“, шума 3. класе, 
површине од 2858 м2 уписана у Лист непокретности број 
814. К.О. Забрђе,  

- к.ч. број 2094, зв. „БАРЕ“, њива 6. класе, површине 
од 4538 м2 уписана у Лист непокретности број 814. К.О. 
Забрђе,  

-- к.ч. број 2095/2, зв. „БАРЕ“, воћњак 3. класе, 
површине од 2376 м2 уписана у Лист непокретности број 
814. К.О. Забрђе,  

- к.ч. број 2260/1, зв. „ХУМКА“, њива 6. класе, 
површине од 7252 м2 уписана у Лист непокретности број 
814. К.О. Забрђе,  

- к.ч. број 2262/1, зв. „ХУМКА“, шума 3. класе, 
површине од 16244 м2 уписана у Лист непокретности број 
814. К.О. Забрђе,  

- к.ч. број 2261, зв. „ХУМКА“, шума 4. класе, површине 
од 12595 м2 уписана у Лист непокретности број 814. К.О. 
Забрђе,  

- к.ч. број 611/1, зв. „СУВАТ“, ливада 2. класе, 
површине од 929 м2 уписана у Лист непокретности број 
814. К.О. Забрђе,  

- к.ч. број 623/2, зв. „СУВАТ“, њива 3. класе, површине 
од 1000 м2 уписана у Лист непокретности број 814. К.О. 
Забрђе,  

- к.ч. број 1335/1, зв. „ДУБРАВЕ“, пашњак 4. класе, 
површине од 9160 м2 уписана у Лист непокретности број 
814. К.О. Забрђе,  

- к.ч. број 1340, зв. „ДУБРАВЕ“, пашњак 3. класе, 
површине од 719 м2 уписана у Лист непокретности број 
814. К.О. Забрђе,  

- к.ч. број 1331, зв. „ДУБРАВЕ“, шума 3. класе, 
површине од 6164 м2 уписана у Лист непокретности број 
814. К.О. Забрђе. 

Члан 2. 

          Почетна продајна цијена земљишта означеног у 
члану 1 алинеје 1 и 2 ове Одлуке износи 1,50 КМ/м2, 
алинеје 3, 4, 5, 17, 18 износи 2,00 КМ/м2, алинеје 6 
износи 3,00 КМ/м2, алинеје 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 
23 износи 2,50 КМ/м2 и алинеје 8, 9, 10, 19 и 20  ове 
Одлуке износи 5,00 КМ/м2.     

Члан 3. 

Јавни конкурс о продаји земљишта из члана 1 ове 
одлуке расписаће Начелник општине у складу са 
одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за 
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располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе.        

                                            

Члан 4. 

Продајну цијену наведеног земљишта учесник 
лицитације са којим ће се закључити уговор,обавезан је 
уплатити прије закључивања уговора на жиро рачун 
продавца.                                                                                                                       

Члан 5. 

            Овлашћује се Начелник општине да са 
најповољнијем понуђачем закључи Уговор о купопродаји 
земљишта из ове Одлуке, а по прибављеном мишљењу 
Замјеника Правобраниоца Републике Српске са 
сједиштем у Бијељини. 

Члан 6. 

Трошкове израде нотарске исправе сноси купац. 

 

Члан 7. 

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

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ              Ђоко Симић, професор 

Број: 01-475- 20 /17                                                                                

Датум, 28.04.2017. године 

 

На  основу  члана 348. став 1. Закона о стварним 
правима („Службени гласник РС“, број 124/08, 58/09, 
95/11, 60/15 и 18/16), члана  39. став 2, Закона  о  
локалној  самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број 97/16) и  члана 26.  Статута  општине 
Угљевик („Службени  гласник  општине Угљевик“, број: 
6/05, 4/07,   4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Скупштина  општине  
Угљевик  на  сједници  одржаној  дана  28.04.2017.  
године,  д о н о с и 

О  Д  Л  У  К  У 
 О  ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЈАВНОГ 

КОНКУРСА У К.О. РАВНО ПОЉЕ 
 

Члан 1. 

           Овом одлуком продају се непокретности путем 
јавног конкурса – лицитације, односно парцеле ради 
изградње објеката  и то:  

- к.ч. број 379/16, зв. „ЦИГАНСКА ЊИВА“, њива 5. 
класе, површине од 587 м2 уписана у Посједовни лист 
број 287. К.О. К.О. Равно Поље, а по з.к. стању 
сувласнички дио од 587/44726 у некретнинама уписаним 
у з.к.ул. број 236. К.О. Јањари Српски,  

- к.ч. број 379/12, зв. „ЦИГАНСКА ЊИВА“, њива 5. 
класе, површине од 2216 м2 уписана у Посједовни лист 
број 287. К.О. К.О. Равно Поље, а по з.к. стању 
сувласнички дио од 2216/44726 у некретнинама уписаним 
у з.к.ул. број 236. К.О. Јањари Српски, 

- к.ч. број 379/36, зв. „ЦИГАНСКА ЊИВА“, њива 5. 
класе, површине од 497 м2 уписана у Посједовни лист 
број 287. К.О. К.О. Равно Поље, а по з.к. стању 
сувласнички дио од 479/44726 у некретнинама уписаним 
у з.к.ул. број 236. К.О. Јањари Српски,  

- к.ч. број 379/37  зв. „ЦИГАНСКА ЊИВА“, њива 5. 
класе, површине од 502 м2 уписана у Посједовни лист 
број 287. К.О. К.О. Равно Поље, а по з.к. стању 
сувласнички дио од 502/44726 у некретнинама уписаним 
у з.к.ул. број 236. К.О. Јањари Српски,  

- к.ч. број 379/38, зв. „ЦИГАНСКА ЊИВА“, њива 5. 
класе, површине од 472 м2 уписана у Посједовни лист 

број 287. К.О. К.О. Равно Поље, а по з.к. стању 
сувласнички дио од 472/44726 у некретнинама уписаним 
у з.к.ул. број 236. К.О. Јањари Српски,  

- к.ч. број 379/10, зв. „ЦИГАНСКА ЊИВА“, њива 5. 
класе, површине од 479 м2 уписана у Посједовни лист 
број 287. К.О. К.О. Равно Поље, а по з.к. стању 
сувласнички дио од 497/44726 у некретнинама уписаним 
у з.к.ул. број 236. К.О. Јањари Српски,  

- к.ч. број 379/28, зв. „ЦИГАНСКА ЊИВА“, њива 5. 
класе, површине од 434 м2 уписана у Посједовни лист 
број 287. К.О. К.О. Равно Поље, а по з.к. стању 
сувласнички дио од 434/44726 у некретнинама уписаним 
у з.к.ул. број 236. К.О. Јањари Српски, 

 - к.ч. број 379/83, зв. „ЦИГАНСКА ЊИВА“, њива 5. 
класе, површине од 525 м2 уписана у Посједовни лист 
број 287. К.О. К.О. Равно Поље, а по з.к. стању 
сувласнички дио од 525/44726 у некретнинама уписаним 
у з.к.ул. број 236. К.О. Јањари Српски,  

- к.ч. број 379/64, зв. „ЦИГАНСКА ЊИВА“, њива 5. 
класе, површине од 522 м2 уписана у Посједовни лист 
број 287. К.О. К.О. Равно Поље, а по з.к. стању 
сувласнички дио од 522/44726 у некретнинама уписаним 
у з.к.ул. број 236. К.О. Јањари Српски.  

 

Члан 2. 

          Почетна продајна цијена земљишта означеног у 
члану 1 алинеје 1. и 2. ове Одлуке износи 7,00 КМ/м2, 
алинеје 3, 4, 5, 6, 7, 8,  износи 8,00 КМ/м2, алинеје 9  
износи 9,00 КМ м2.     

Члан 3. 

       Јавни конкурс о продаји земљишта из члана 1 ове 
одлуке расписаће Начелник општине у складу са 
одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе. 

 

     Члан 4. 

           Продајну цијену наведеног земљишта учесник 
лицитације са којим ће се закључити уговор, обавезан је 
уплатити прије закључивања уговора на жиро рачун 
продавца. 

Члан 5. 

            Купац земљишта дужан је у року од једне 
године од закључивања купопродајног уговора прибавити 
грађевинску дозволу планираног објекта, а у року од 
двије године од дана закључења купопродајног уговора 
започне градњу предвиђеног објекта у противном Уговор 
о купопродаји предметног земљишта сматра се 
раскинутим. 

           Уколико дође до раскида уговора продавац је 
обавезан вратити 50% од уплаћених средстава. 

Члан 6. 

            Овлашћује се Начелник општине да са 
најповољнијем понуђачем закључи Уговор о купопродаји 
земљишта из ове Одлуке, а по прибављеном мишљењу 
Замјеника Правобраниоца Републике Српске са 
сједиштем у Бијељини. 

Члан 7. 

Трошкове израде нотарске исправе сноси купац. 

Члан 8. 

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

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ              Ђоко Симић, професор 

Број:  01-475-19 /17                                                                               

Датум, 28.04.2017. године 



03.05.2017. СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 6 5 

 

 

На  основу  члана  39. став 2. алинеја 11. Закона  о  
локалној  самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број: 97/16), члана 7. тачка 4. Закона о 
комуналним дјелатностима („Службени гласник РС“, број 
124/11)  и  члана 26.  Статута  општине Угљевик 
(„Службени  гласник  општине Угљевик“, број: 6/05, 4/07,   
4/08, 5/09, 4/12 и 3/14) Скупштина  општине  Угљевик  на  
сједници  одржаној  дана 28.04.2017.  године,  д о н о с и  

О  Д  Л  У  К  У  
О  ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШТЕЊА ИЗГРАЂЕНОГ 

ВОДОВОДА У ДОЊОЈ ТРНОВИ 
 

Члан 1. 

Овом  Одлуком  Општина  Угљевик преноси на А.Д. 
„КОМПРЕД“ Угљевик право управљања, коришћења и 
одржавања изграђеног водовода у Доњој Трнови, који се 
састоји од три изворишта питке воде у Бањици (Илиџа 1) 
и у Доњој Крћини (Теочак и Мочила), црпне станице у 
Бањици, три базена у Брђанима, Доњој Трнови на 
„Максином брду“ и „Марића брду“, са 468 водомјера. 

 

Члан 2. 

 А.Д. „Компред“ Угљевик се обавезује да након 
преноса врши одржавање цјевовода и објеката из члана 
1. ове Одлуке својим средствима. 

 

Члан 3. 

Акционарском друштву “Компред“ Угљевик даје се на 
управљање, коришћење и одржавање цјевовода и 
објекти из члана 1. ове Одлуке, без накнаде, на период 
од 20 година, а права и обавезе између Општине 
Угљевик и А.Д. „Компред“ Угљевик регулисати ће се 
споразумом.  

Члан 4.  

   Цијену прикључка за нове кориснике А.Д. „Компред“ 
Угљевик наплаћиваће у складу са Одлуком о утврђивању 
висине накнаде за проширење изворишних капацитете 
водоснабдијевања акционарског друштва, а цијену 
комуналне услуге испоруке воде утврдиће акционарско 
друштво, на које ће сагласност у  складу са Законом о 
локалној самоуправи, давати Скупштина општине. 

Члан 5. 

               Овлашћује  се  Начелник  општине  Угљевик 
да именује комисију  која ће утврдити укупну вриједност 
водовода, те  са А.Д. „Компред“ Угљевик сачинити 
записник о преносу права управљања, коришћења и 
одржавања на цјевоводима и објектима из члана 1. ове 
одлуке. 

Члан 6. 

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

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ              Ђоко Симић, професор 

Број:  :01- 01-370-33/17                                                                              

Датум, 28.04.2017.године 

                                               

На основу члана 15. и члана 23. став 1. тачка б) 
Закона о споменицима и спомен обиљежјима 
ослободилачких ратова („Службени гласник РС“ број: 
28/12), члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број: 97/16),  и члана 26. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, 
број 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), Скупштина 

општине Угљевик на сједници одржаној дана   
28.04.2017.године доноси 

ОДЛУКУ 
 О ПРИСТУПАЊУ САНАЦИЈИ – РЕВИТАЛИЗАЦИЈИ 

СПОМЕН ГРОБЉА ПАЛИХ БОРАЦА НОР-а И ЖФТ-а 
СРЕМА И ИСТОЧНЕ БОСНЕ У ДОЊОЈ ТРНОВИ 

 

I 

Општина Угљевик приступа извођењу радова на 
санацији и ревитализацији Спомен гробља палим 
борцима НОР-а и ЖФТ-а Срема и Источне Босне у Доњој 
Трнови у сарадњи са Савезом удружења бораца НОР-а 
Угљевик и Савезом удружења бораца НОР-а АП 
Војводине. 

II 

Радови на санацији – ревитализацији Спомен гробља 
ће се вршити у складу са Пројектом санације бр. 14/16 од 
априла 2016. године урађеним од стране Предузећа за 
пројектовање и инжењеринг „ШИДПРОЈЕКАТ“ Д.О.О. из 
Шида, који је у првој фази санације дефинисао следеће 
радове: 

- Брушење постојећих мермерних плоча и 
обнављање слова по потреби, 

- Наношење заштитног премаза ради заштите плоча 
од даљег пропадања, 

- Замјена поломљених мермерних плоча новим, 
идентичним мермером истог квалитета и димензија, 

- Уклањање сувог растиња и обнова стаза у кругу 
Спомен гробља. 

III 

Заједнички одбор Скупштине Савеза удружења 
бораца НОР-а Угљевик и Удружења бораца, потомака и 
поштовалаца НОБ-е 1941-1945 „Партизан“, ће 
координирати реализацију активности предвиђених овом 
Одлуком и остваривати сарадњу са Савезом бораца 
НОР-а АП Војводине, затим припремати техничке 
податке за потребе тендерске документације и о 
наведеном обавјештавати Начелника општине. 

IV 

Средства за реализацију предвиђених радова из 
члана 2. ове Одлуке обезбјеђују општински Савези 
удружења бораца НОР-а АП Војводине и Општина 
Угљевик сразмјерно броју уписних имена палих бораца и 
површини плоча.                                                                         

V 

Задужује се Начелник општине Угљевик и Одсјек за 
јавне набавке, инвестиције и надзор да проведе поступак 
јавне набавке за предвиђене радове за сразмјерни дио 
плоча који припадају Општини Угљевик. 

VI 

Овa Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања,  у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ              Ђоко Симић, професор 

 Број:01-624-6/17  

Датум, 28.04.2017.године 

   На  основу  члана 39. став 2.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) члана 
75. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник РС“, број 40/13, 106/15 и 3/16) и  члана 26.  
Статута  општине Угљевик („Службени  гласник  општине 
Угљевик“, број: 6/05, 4/07,   4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), 
Скупштина  општине  Угљевик  рјешавајући по захтјеву 
Зарић Наде и Јовановић Раде, кћери Саве, обје из 
Угљевика на  сједници  одржаној  дана  28.04. 2017.  
године,  д о н о с и 
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О  Д  Л  У  К  У  
О  ПЛАЋАЊУ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И РЕНТЕ У РАТАМА 
 

Члан 1. 

           Одобрава се инвеститорима Зарић Нади и 
Јовановић Ради из Угљевика плаћање у ратама накнаде 
за уређење грађевинског земљишта у износу од 
11.724,50 КМ и накнаде за ренту у износу од 1.653,22 КМ 
за изградњу пословног објекта на парцели означеној као 
к.ч. број 269. уписана у Лист непокретности број 2. К.О. 
Угљевик.  

Члан 2. 

           Обавезује се инвеститор из претходног члана 
да накнаду за уређење и ренту плаћа у 12 једнаких 
мјесечних рата рачунајући од дана закључивања уговора. 

 

Члан 3. 

           Овлашћује се Начелник општине да са 
инвеститором закључи Уговор о 

 начину плаћања накнаде који ће се сматрати доказом 
на основу кога се може издати грађевинска дозвола. 

 

Члан 4. 

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

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ              Ђоко Симић, професор 

Број: 01-04-686/17                                                                               

Датум, 28.04.2017.године 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске “ број: 97/16), и 
члана 26. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“ број: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14 ), 
Скупштина општине Угљевик на сједници одржаној дана 
28.04.2017. доноси 

ОДЛУКУ  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА 

ОПШТИНЕ УГЉЕВИК У НАЗИВУ „УДРУЖЕЊА 
НАВИЈАЧА ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ УГЉЕВИК“ 

 

I 

Даје се сагласност на употребу имена Општине 
Угљевик у називу „Удружења навијача Црвене звезде 
Угљевик“. 

II 

Доношење ове одлуке не захтева исплату средстава 
из буџета општине. 

III 

Овa Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања,  у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ              Ђоко Симић, професор 

Број: 01-04-1/17 

Датум, 28.04.2017.године 

                                                             

На основу члана 9. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске (,,Службени 
гласник Републике Српске,, број 41/03) и члана 6. Одлуке 
о утврђивању критеријума за избор и именовање органа 
управљања у предузећима и установама чији је оснивач 
Скупштина општине Угљевик, (Службени билтен 

Општине Угљевик, број 3/04, 5/05,11/07 и 3/14), и члана 
26. Статута општине Угљевик (,,Службени билтен 
Општине Угљевик,, број: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 
3/14), Скупштина општине  Угљевик на сједници 
одржаној, 28. 04.2017. године, д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И 

ИМЕНОВАЊА  УПРАВНИХ  ОДБОРА  ЈАВНИХ 
УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ  ОПШТИНА 

УГЉЕВИК 
 

I 

Именује се Комисија за избор и  именовање чланова 
управних  одбора у јавним  установама чији је оснивач 
Скупштина општине Угљевик у саставу и то: 

 

1.  Петар Радовановић, предсједник 

2.  Жарко Новаковић, члан 

3.  Гавро Милошевић,   члан 

4.  Ивана Обрадовић, члан 

5.  Тања Секулић, члан 

II 

Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је да у складу 
са одредбама Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске, спроводи поступак 
избора чланова управних  одбора у јавним установама чији 
је оснивач Скупштина општине Угљевик, и предложи 
Скупштини њихово именовање. 

 

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ              Ђоко Симић, професор 

Број: 01-111-21/17                                                                                 

Датум,  28.04.2017.године  

 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-111-14 /17 

Датум, 05.04.2017. године  

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ( „Службни гласник Републике Српске“, број: 
97/16) а у вези са чланом 79. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе ( „Службни гласник Републике Српске“, број: 
97/16) и Листе стручњака ( „ Службени билтен општине 
Угљевик“, број: 2/17),  Начелник општине Угљевик ,  

д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању конкурсне комисије 

 

Члан 1. 

Именује се конкурсна комисија за спровођење 
поступка за пријем службеника у Општинску управу 
Угљевик у саставу: 

1. Петровић Верица, дипл.правник, предсједник 
2. Мирковић Мирослав, дипл.инж.посл.инф., члан 
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3. Вукашиновић Здравка, дипл правник, члан 
4. Обрадовић Ивана, доктор опште медицине, члан  
5. Ристић Срђан, дипл. стоматолог, члан 

Члан 2. 

 

Задатак комисије из члана 1 овог Рјешења је да у 
складу са одредбама Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе ( „Службни гласник Републике Српске“, број: 
97/16), спроведе поступак за пријем службеника у 
Општинску управу Угљевик. 

 

Члан 3. 

 

Комисија ће донијети Пословник о раду 
конкурсне комисије. 

Члан 4. 

 

Ступањем на снагу овог рјешења престаје да 
важи Рјешење број: 02-111-86/14 од 11.09.2014. године 

 

Члан 5. 

 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а 
биће објављено у Службеном билтену општине Угљевик. 

 

                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                Василије Перић, дипл.ек. 

 

На основу члана 59. став  1. т. 10) и члана 82. став. 3  
Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 8. став 1. тачка а) 
Уредбе о садржају и начину израде Плана заштите од 
елементарне непогоде и друге несреће („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/13) и чланова 51. и 60. 
Статута општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14) Начелник 
општине Угљевик,  

д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ 

ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ 
НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 
 

I 

У радну групу за израду процјене угрожености од 
елементарне непогоде и друге несреће на подручју 
општине Угљевик, именују се: 

 
1. Слађана Стојић, ссс за израду плана заштите и 

спасавања од ел. непогоде и др. несреће, 
координатор, 

2. Мирослав Мирковић, шеф одсијека за послове 
цивилне заштите и ТВЈ, 

3. Драган Јевтић, виши стручни сарадник за послове 
цивилне заштите, 

4. Велимир Јовановић, виши стручни сарадник за 
административно-техничке послове, 

5. Верица Петровић, начелник одјељења за просторно 
уређење и стамбено комуналне послове, 

6. Дарко Милановић, начелник одјељења за општу 
управу, 

7. Јелена Џино, шеф одсијека за привреду, 
8. Саво Мирић, стручни сарадник за послове из 

области пољопривреде, 

9. Раденко Михаиловић, комунални полицајац, 
10. Ружица Петричевић, општински службеник  за 

давање стручног мишљења и смијерница при 
изради просторно планске документације. 

II 

Координатор радне групе задужен је за координацију 
и усмјеравање активности радне групе, иницирање и 
организовање састанака и планирање активности. 

III 

Задатак радне групе је да према Уредби о садржају и 
начину израде Плана заштите од елементарне непогоде и 
друге несреће („Службени гласник Републике Српске“, 
број 68/13), изради процјену угрожености од елементарне 
непогоде или друге несреће. 

Рок за извршење послова из става 1. овог члана је 31. 
јул 2017. године. 

IV 

Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи 
рјешење број 02/1-11-6-1/14 од 04.02.2014. године. 

                                                     V 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у Службеном билтену општине Угљевик. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА  УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић, дипл.ек.  с.р.                                                                                                        
Број: 02-111-18/17 

Датум: 19.04.2017. године 

 

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Синдикална организација „Органи управе општине 
Угљевик“ Угљевик 

II 

 Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет и  
са позиције 

 

Конто бр. 415219 –  Остали текући грантови 
непрофитним субјектима у износу од 460,00КМ за 
обиљежавањљ и прославу међународног дана жена 
8.марта  

III 

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

                                           

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ         Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02-40-475 /17                                                        

Датум: 04.04.2017. год 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
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I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Културно умјетничко удружење „Рудар“ Угљевик 

 

II 

 Исплату ће извршити Одјељење за финансије на 
терет и  са позиције 

Конто бр. 415217 –  Текући грантови организацијама и 
удружењима у области образовања, науке и културе у 
износу од 2.000,00КМ за текуће активности. 

 

III 

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

                                        

    

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ           Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02-40-495 /17                                                        

Датум: 17.03.2017. год 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Карате клуб „Рудар“ Угљевик 

 

II 

 Исплату ће извршити Одјељење за финансије на 
терет и  са позиције 

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

III 

 

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

    

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02-40-79 /17                                                        

Датум: 09.03.2017. год 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

ЈУ СШЦ „Михаило Петровић Алас“ Угљевик 

Ученици IV разреда Гимназије 

 

II 

 Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет 
предсједника разреда Ристић Ружице и  са позиције 

Конто бр. 415217 –  Текући грантови организацијама и 
удружењима у области образовања, науке и културе у 
износу од 500,00КМ за реализацију пројекта „Кабинет 
хемије“ а који се односи на његово опремање. 

III 

 

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

    

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ         Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02-40-403 /17                                                        

Датум: 17.03.2017. год 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

ЈУ СШЦ „Михаило Петровић Алас“ Угљевик 

Ученици III3 разреда Гимназије 

 

II 

 Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет 
предсједника разреда Ристић Ружице и  са позиције 

Конто бр. 415217 –  Текући грантови организацијама и 
удружењима у области образовања, науке и културе у 
износу од 700,00КМ за реализацију пројекта „Aутобуска 
настрешнице у близини школе“. 

III 

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

    

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ          Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02-40-460 /17                                                        

Датум: 15.03.2017. год 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Ловачко удружење „Рудар“ Угљевик 

 

II 

 Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет и  
са позиције 

Буџетска резерва у износу од 3.000,00КМ за набавку 
фазанске дивљачи и пуштање у ловиште. 

III 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ         Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02-40-183 /17                                                       

Датум: 14.03.2017. год 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Равногорски покрет Угљевик 

 

II 

  

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет  и  
са позиције 

Конто бр. 415219 –  Остали текући грантови 
непрофитним субјектима износу од 2.000,00КМ за 
обиљежавање Крсне славе, одлазак у Добрун и 
обиљежавање традиције Равногорског покрета. 

III 

 

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

    

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ       Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02-40-291 /17                                                      

Датум: 10.03.2017. год 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Меџлис исламске заједнице Бијељина 

 

II 

 Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет  
и  са позиције 

 

Конто бр. 415214 –  Текући грантови етничким и вјерским 
организацијама у  износу од 3.000,00КМ за обнову 
Вакуфске куће у Средњој Трнови. 

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ        Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02-40-2/16                                                          

Датум: 14.03.2017. год 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Ловачко удружење „Дубраве“ Забрђе 

 

II 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет  и  
са позиције 

Конто бр. 415219 –  Остали текући грантови 
непрофитним субјектима износу од 1.000,00КМ за текуће 
активности. 

III 

 

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

    

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ           Василије Перић, дипл.ек.                                                                                                       

Број: 02-40-414 /17                                                      

Датум: 08.03.2017. год 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Удружење грађана „Музички умјетници Семберије“ 
Бијељина 

 

II 

 Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет  
и  са позиције 

Конто бр. 415219 –  Остали текући грантови 
непрофитним субјектима износу од 500,00КМ за 
припрему и организовање Интернационалног фестивала 
музике „Примавера“ у Етно селу „Станишићи“ од 23-
23.марта 2017. 

III 

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

    

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02-40-373 /17                                                      

Датум: 07.03.2017. год 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Савез удружење бораца НОР-а  Угљевик 

 

II 

 Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет  
и  са позиције 

Конто бр. 415215 –  Текући грантови организацијама и 
удружењима за афирмацију породице, дјеце, избјеглих и 
расељених лица, бораца и особа са инвалидитетом у 
износу од  200,00КМ за реализацију пројекта санације-
ревитализације Спомен гробља код Споменика палих 
бораца Срема и Источне Босне у Доњој Трнови. 

III 

 

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

                                          

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ             Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02-40-388 /17                                                      

Датум: 03.03.2017. год 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

ДСР „Клен“ Угљевик 

 

II 

 Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет и  
са позиције 

Конто бр. 415213 –  Текући грантови спортским и 
омладинским организацијама и удружењима у износу од  
700,00КМ за текуће активности  . 

III 

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

                                         

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02-40-143 /17                                                      

Датум: 03.03.2017. год 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Синдикална организација „Органи управе општине 
Угљевик“ Угљевик 

II 

  

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет и  
са позиције 

Конто бр. 415219 –  Остали текући грантови 
непрофитним субјектима у износу од 5.800,00КМ за 
обиљежавањљ и прославу међународног дана жена 
8.марта  

III 

 

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

                                          

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ          Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02-40-316 /17                                                        

Датум: 02.03.2017. год 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

СКУД „Војвода Мандо“ Равно Поље 

 

II 

 Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет и  
са позиције 

Конто бр. 415217 –  Текући грантови организацијама и 
удружењима у области образовања, науке и културе у 
износу од  400,00КМ за трошкове превоза и одлазак з 
Брод. 

III 

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

    

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ         Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02-40-118 /17                                                        

Датум: 02.03.2017. год 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Српска православна црквена општина Угљевичка 
Обријеж 
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II  

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет и  
са позиције 

Конто бр. 415234 –  Капитални грантови у земљи у износу 
од 15.742,00КМ за куповину сусједног плаца који се 
налази поред храма Светог Јована Крститеља у 
Угљевичкој Обријежи. 

III 

 

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

    

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02-40-385 /17                                                        

Датум: 02.03.2017. год 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 

Мијић Сузани из Угљевика 

II 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије на терет 
са позиције 

Конто бр. 416129 –  Остале текуће помоћи које се 
исплаћују из буџета Републике, општине и градова у 
износу од  1.000,00КМ за подстицај младим талентима 
наше општине. 

III 

 

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

                                          

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02-40-238/17                                                     

Датум: 17.03.2017. год 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I  

Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ СШЦ „Михаило 
Петровић Алас“ Угљевик, да може у мјесецу марту, 
унапријед унијети средства у оквиру оперативног буџета 
на сљедећим позицијама: 

 

-412900-Остали непоменути 
расходи.................................................4.200,00КМ 

 

II 

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

III 

 

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

 

   

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ          Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02/5 -40-411 /17                                          

Датум,  03.03.2017.год.                                       

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

 Одобрава се  буџетском кориснику  Општинска управа 
Угљевик, да може у мјесецу фебруар 2017.године, 
унапријед унијети средства у оквиру оперативног буџета 
на сљедећим позицијама: 

 

-412700-Расходи за стручне 
услуге............................................................10.000,00КМ 

 

II 

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

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ        Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02/5 -40-448  /17                                          

Датум, 10.03.2017.год.                                       

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

 Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ СРЦ „Рудар“ 
Угљевик, да може у мјесецу марту, унапријед унијети 
средства у оквиру оперативног буџета на сљедећим 
позицијама: 

 

-412700-Расходи за стручне 
услуге..............................................................3.100,00КМ 
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-412500-Расходи за текуће 
одржавање......................................................2.951,00КМ 

 

II 

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

III 

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

 

    

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ          Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02/5 -40- 450 /17                                          

Датум,  13.03.2017.год.                                       

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

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

 

-411200-Расходи за бруто 
накнаде...................................................................375,00КМ 

-412300-Расходи за режијски 
материјал................................................................295,00КМ 

 

II 

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

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ           Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02/5 -40- 454 /17                                          

Датум,  14.03.2017.год.                                       

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

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

 

-412300-Расходи за режијски 
материјал...........................................................6.465,00КМ 

-413900-Расходи по основу затезни 
камата...................................................................700,00КМ 

 

II 

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

III 

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

    

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ           Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02/5 -40-488 /17                                          

Датум, 16 .03.2017.год.                                       

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

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

-511300-Издаци за набавку 
постројења..............................................................634,00КМ 

II 

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

III 

 

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

  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02/5 -40-470 /17                                          

Датум,   14.03.2017.год.                                    

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

 Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центру за културу 
„Филип Вишњић“ Угљевик, да може у мјесецу фебруару, 
унапријед унијети средства у оквиру оперативног буџета 
на сљедећим позицијама: 
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-412700-Расходи за стручне 
услуге...........................................................2.179,00КМ 
-412900-Остали непоменути 
расходи.......................................................5.500,00КМ 

 

II 

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

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ             Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02/5 -40- 476 /17                                          

Датум, 15.03.2017.год.                                       

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центру за културу 
„Филип Вишњић“ Угљевик, да може у мјесецу фебруару, 
унапријед унијети средства у оквиру оперативног буџета 
на сљедећим позицијама: 

 

-412700-Расходи за стручне 
услуге................................................................100,00КМ 

-412200-Расходи по основу 
утрошка..............................................................200,00КМ 

-412300-Расходи за режијски 
материјал.............................................................80,00КМ 

II 

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

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            Василије Перић, дипл.ек.                                                                                            

Број: 02/5 -40-501 /17                                          

Датум,  20.03.2017.год.                                       

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

 Одобрава се  буџетском кориснику  Општинској управи  
Угљевик, да може у мјесецу марту, унапријед унијети 

средства у оквиру оперативног буџета на сљедећим 
позицијама: 

-412300-Расходи за режијски 
материјал............................................................1.000,00КМ 

 

II 

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

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ           Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02/5 -40- 555  /17                                          

Датум,      .03.2017.год.                                       

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

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

 

-412900-Остали непоменути  
расходи.................................................................160,00КМ 

 

II 

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

III 

 

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

   

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02/5 -40-535 /17                                          

Датум,   24.03.2017.год.                                     

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

 Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ СРЦ „Рудар“ 
Угљевик, да може у мјесецу фебруару, унапријед унијети 
средства у оквиру оперативног буџета на сљедећим 
позицијама: 
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-412300-Расходи за режијски 
материјал.................................................................20,00КМ 

-511300-Издаци за набавку 
постројења..............................................................380,00КМ 

-412600-Расходи по основу 
путовања...................................................................60,00КМ 

 

II 

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

III 

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

    

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ          Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02/5 -40- 562 /17                                          

Датум, 30.03.2017.год.                                       

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

 Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ СШЦ „Михаило 
Петровић Алас“ Угљевик, да може у мјесецу фебруару, 
унапријед унијети средства у оквиру оперативног буџета 
на сљедећим позицијама: 

 

-412200-Расходи по основу 
утрошка.....................................................9.000,00КМ 

-412300-Расходи за режијски 
материјал..................................................1.200,00КМ 

-413900-Расходи по основу затезни 
камата..........................................................120,00КМ 

 

II 

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

III 

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

 

    

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ          Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02/5 -40-576 /17                                                       

Датум,  03.04.2017.год.                                       

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

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

 

-511300-Издаци за набавку 
постројења..................................................................9,00КМ 

на позицију : 

-511200-Издаци за инвестиционо 
одржавање..................................................................9,00КМ 

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

 

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ          Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02-40-562 /17                                                    

Датум: 30.03.2017.год                                           

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ СШЦ „Михаило 
Петровић Алас“ Угљевик,  за мјесец фебруар, да  може 
извршити реалокација средстава  са позиције : 

-411200-Расходи за бруто 
накнаде..............................................................600,00КМ 

 

на позицију : 

-412900-Остали непоменути 
расходи........................................................600,00КМ 

 

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

 

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ           Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02-40-577 /17                                                    

Датум:  04.03.2017.год                                                

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 



03.05.2017. СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 6 15 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Дјечији вртић 
„Душко Радовић“ Угљевик,  за мјесец фебруар, да  може 
извршити реалокација средстава  са позиције : 

 

-511300-Издаци за набавку 
постројења.............................................................30,00КМ 

 

на позицију : 

-516100-Издаци за залихе 
материјала...............................................................30,00КМ 

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

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ           Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02-40-532 /17                                                    

Датум:  23.03.2017.год                                                

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ СШЦ „Михаило 
Петровић Алас“ Угљевик,  за мјесец јануар, да  може 
извршити реалокација средстава  са позиције : 

-621900-Издаци за отплату 
осталих.................................................................150,00КМ 

на позицију : 

-631900-Остали 
издаци..................................................................150,00КМ 

 

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

 

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ             Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02-40-500 /17                                                    

Датум:  17.03.2017.год                                                

 

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центар за 
културу „Филип Вишњић“ Угљевик,  за мјесец јануар, да  
може извршити реалокација средстава  са позиције : 

 

-621900-Издаци за отплату 
осталих.................................................................370,00КМ 

на позицију : 

-631900-Остали 
издаци...................................................................370,00КМ 

 

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

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ          Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02-40-477 /17                                                    

Датум:  23.03.2017.год     

                                            

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Општинској 
управи  Угљевик,  за мјесец јануар, да  може извршити 
реалокација средстава  са позиције : 

-411100-Расходи за бруто 
плате..............................................................10.000,00КМ 

на позицију : 

-411300-Расходи за накнаду плата 
запослених.....................................10.000,00КМ 

 

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

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ         Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02-40-487 /17                                                    

Датум:  15.03.2017.год                                                

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 



16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 6                       03.05.2017. 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Мјесним 
заједницама Угљевик,  за мјесец јануар, да  може 
извршити реалокација средстава  са позиције : 

-412900-Остали непоменути 
расходи.................................................................30,00КМ 

на позицију : 

-412500-Расходи за текуће 
одржавање............................................................30,00КМ 

 

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

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ           Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02-40-474 /17                                                    

Датум:  14.03.2017.год                                                

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центру за 
културу „Филип Вишњић“ Угљевик,  за мјесец јануар, да  
може извршити реалокација средстава  са позиције : 

 

-411200-Бруто накнаде трошкова 
запослених..................................................312,00КМ 

 

на позицију : 

-411300-Расходи за накн.плата 
запослених..................................................312,00КМ 

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

 

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ           Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02-40-272 /17                                                    

Датум:  14.03.2017.год                                                

 

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ СШЦ 
„Михаило Петровић Алас“ Угљевик,  за мјесец  фебруар, 
да  може извршити реалокација средстава  са позиције : 

-412600-Расходи по основу 
путовања.............................................................300,00КМ 

-412500-Расходи за текуће 
одржавање...........................................................900,00КМ 

на позицију : 

-412900-Остали непоменути 
расходи.............................................................1.200,00КМ 

 

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

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02-40-449 /17                                                    

Датум:  10.03.2017.год                                                

 

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ СШЦ „Михаило 
Петровић Алас“ Угљевик,  за мјесец  фебруар, да  може 
извршити реалокација средстава  са позиције : 

-412600-Расходи по основу 
путовања..........................................................160,00КМ 

на позицију : 

-412400-Расходи за материјал за 
пос.намјене......................................................160,00КМ 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ        Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02-40-440 /17                                                    

Датум:  10.03.2017.год                                                

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 
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Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад  Угљевик,  за мјесец фебруар, да  може 
извршити реалокација средстава  са позиције : 

 

-412900-Остали непоменути 
расходи.........................................................675,00КМ 

 

на позицију : 

-412700-Расходи за стручне 
услуге............................................................675,00КМ 

 

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

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ             Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02-40-437 /17                                                    

Датум:  08.03.2017.год                                                                                             

 

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику Општинска управа 
Угљевик,  за мјесец октобар, да  може извршити 
реалокација средстава са позиција Агенције за развој 
МСП Угљевик : 

-411200-Расходи за бруто 
накнаде................................................................2.227,00КМ 

на позицију  : 

-411200-Расходи за бруто 
накнаде.................................................................2.227,00КМ 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02/5-40-407/17                                                  

Датум: 02.03.2017.год                                                

                                                                             

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

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

-511300-Издаци за набавку 
постројења.............................................................186,00КМ 

 

Са позиција Центра за културу „Филип Вишњић“ 
Угљевик: 

-413900-Расходи по основу 
затезни......................................................................16,00КМ 

-412900-Остали непоменути 
расходи...................................................................188,00КМ 

-412700-Расходи за стручне 
услуге......................................................................223,00КМ 

-412600-Расходи по основу 
путовања..................................................................28,00КМ 

-412500-Расходи за текуће 
одржавање...............................................................56,00КМ 

-412400-Расходи за материјал за 
пос.намјене.............................................................804,00КМ 

-412300-Расходи за режијски 
....материјал..............................................................39,00КМ 

-412200-Расходи по основу 
утрошка....................................................................207,00КМ 

-411200-Расходи за бруто 
накнаде.....................................................................49,00КМ 

 

Са позиција ЈУ СРЦ „Михаило Петровић  Алас“ Угљевик: 

-413900-Расходи по основу 
затезни.......................................................................147,00КМ 

-412900-Остали непоменути 
расходи........................................................................171,00КМ 

-412700-Расходи за стручне 
услуге.............................................................................59,00КМ 

-412600-Расходи по основу 
утовања.......................................................................159,00КМ 

-412500-Расходи за текуће 
ржавање......................................................................235,00КМ 

-412300-Расходи за режијски 
материјал......................................................................60,00КМ 

-412200-Расходи по основу 
утрошка.......................................................................104,00КМ 

-411200-Расходи за бруто 
накнаде........................................................................719,00КМ 

 

Са позиција Агенције за развој малих и средњих 
предузећа Угљевик: 

-412900-Остали непоменути 
расходи.......................................................................469,00КМ 

-412600-Расходи по основу 
путовања.....................................................................394,00КМ 

-412100-Расходи по основу 
закупа............................................................................52,00КМ 

-411200-Расходи за бруто 
накнаде.........................................................................37,00КМ 

 

на позицију ЈУ Центра за социјални рад Угљевик : 

-416200-Дознаке другим 
институцијама.........................................................2.446,00КМ 

-412200-Расходи по основу 
утрошка......................................................................511,00КМ 

-412300-Расходи за режијски 
материјал.....................................................................60,00КМ 



18 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 6                       03.05.2017. 

 

-412500-Расходи за текуће 
одржавање................................................................369,00КМ 
-412600-Расходи по основу 
путовања....................................................................327,00КМ 

-412700-Расходи за стручне 
услуге.........................................................................158,00КМ 

-412900-Остали непоменути  
расходи......................................................................521,00КМ 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ          Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02/5-40-401/17                                                  

Датум:  14.03.2017.год                                                

 

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

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

-412200-Расходи по основу 
утрошка....................................................................60,00КМ 

-412400-Расходи за материјал за 
посеб.потребе......................................................129,00КМ 

Са позиција Центра за културу „Филип Вишњић“ 
Угљевик: 

-413900-Расходи по основу 
затезних....................................................................460,00КМ 

на позицију  : 

-412900-Остали непоменути 
расходи...................................................................457,00КМ 

-412600-Расходи по основу 
путовања..................................................................190,00КМ 

-412300-Расходи за режијски 
материјал....................................................................2,00КМ 

 

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

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ         Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02/5-40-397/17                                                  

Датум: 01.03.2017.год                                                

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

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

 

-511200-Издаци за инвестиционо 
одржавање.........................................................6.983,00КМ 

-412200-Расходи  по основу 
утрошка...............................................................2.330,00КМ 

на позицију  : 

-412500-Расходи за текуће 
одржавање.........................................................6.983,00КМ 

-412700-Расходи за стручне 
услуге..................................................................2.330,00КМ 

 

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

 

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ          Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број:  02/5-40-396/17                                                  

Датум:  14.03.2017.год                                                

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетским корисницима   Угљевик,  за 
мјесец децембар, да  може извршити реалокација средстава 
са позиција Општинске управе Угљевик : 

 

-Буџетска резерва............................................3.669,00КМ 

 

Са позиција Агенције за развој МСП Угљевик: 

-411100-Расходи за бруто плате 
запослених.............................................................1.549,00КМ 

-411200-Расходи за бруто накнаде трошкова 
запослених................................................................514,00КМ 

 

На позицију Дјечији вртић „Душко Радовић“ Угљевик: 

-412300-Расходи за режијски 
материјал..................................................................266,00КМ 

на позицију  : 
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-416300-Дознаке пружиоцима услуга социјалне 
заштите...................................................................5.466,00КМ 

 

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

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ          Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02/5-40-419/17                                                  

Датум: 03.03.2017.год                                                

 

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

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

-412300-Расходи за режијски 
материјал................................................................100,00КМ 

на позицију Социјална заштита  : 

-416300-Дознаке пружиоцима 
услуга.....................................................................100,00КМ 

 

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

 

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02/5-40-400/17                                                  

Датум: 02.03.2017.год                                                

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику Општинској управи 
Угљевик,  за мјесец новембар, да  може извршити 
реалокација средстава са позиција Агенције за развој 
МСП Угљевик : 

-411200-Расходи за бруто 
накнаде......................................................................54,00КМ 

на позицију Општинска управа  : 

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

 

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

 

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02/5-40-420/17                                                  

Датум: 03.03.2017.год                                                

 

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику Општинској управи 
Угљевик,  за мјесец октобар, да  може извршити реалокација 
средстава са позиција ЈУ СРЦ „Михаило Петровић Алас“ 
Угљевик : 

-412300-Расходи за режијски 
материјал.......................................................................10,00КМ 

Са позиција Агенције за развој МСП Угљевик: 

-411200-Расходи за бруто 
накнаде..........................................................................177,00КМ 

на позицију ЈУ СРЦ „Михаило Петровић Алас“ Угљевик: 

-412200-Расходи по основу 
утрошка......................................................................187,00КМ 

 

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

 

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ        Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02/5-40-418/17                                                  

Датум: 02.03.2017.год                                                

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетским корисницима Општине  
Угљевик,  за мјесец децембар, да  може извршити 
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реалокација средстава са позиција Општинске управе 
Угљевик : 

-511300-Издаци за набавку 
опреме................................................................6.000,00КМ 

на позицију   : 

-415200-Капитални 
грантови.............................................................6.000,00КМ 

 

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

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ         Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02/5-40-462/17                                                  

Датум: 14.03.2017.год                                                

 

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетским корисницима Општине  
Угљевик,  за мјесец децембар, да  може извршити 
реалокација средстава са позиција ЈУ Спортско 
рекреативни центар „Рудар“ Угљевик : 

-412200-Расходи енергије комуналних и 
комуник.услуга......................................................290,00КМ 

на позицију   : 

-413900-Расходи за затезне 
камате...................................................................290,00КМ 

 

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

 

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ          Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02/5-40-486/17                                                  

Датум: 16.03.2017.год                                                

 

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику ЈУ Дјечијем 
вртићу „Душко Радовић“  Угљевик,  за мјесец децембар, 

да  може извршити реалокација средстава са Агенције за 
развој малих и средњих предузећа Општине Угљевик са 
позиција : 

-411200-Расходи за бруто 
накнаде.................................................................676,00КМ 

 

на позицију   : 

-412500-Расходи за текуће 
одржавање............................................................343,00КМ 

-412200-Расходи по основу 
утрошка....................................................................16,00КМ 

-412300-Расходи за режијски 
материјал..............................................................139,00КМ 
-412900-Остали непоменути 
расходи...................................................................17,00КМ 

-412700-Расходи за стручне 
услуге......................................................................40,00КМ 

-412600-Расходи по основу 
путовања.................................................................30,00КМ 
-412400-Расходи за материјал за 
пос...........................................................................91,00КМ 

 

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

 

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ          Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02/5-40-478/17                                                  

Датум: 14.03.2017.год                                                

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетским корисницима Општине  Угљевик,  
за мјесец децембар, да  може извршити реалокација 
средстава са позиција Агенције за развој МСП Угљевик : 

 

-411200-Расходи за бруто накнаде трошкова 
запослених..................................................................27,00КМ 

на позицију   : 

-411100-Расходи за бруто 
плате...........................................................................27,00КМ 

 

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

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ         Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           
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Број: 02/5-40-526/17                                                  

Датум: 22.03.2017.год                                                

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетским корисницима Општине  
Угљевик,  за мјесец децембар, да  може извршити 
реалокација средстава: 

Са позиција ЈУ Спортско рекреативни центар „Рудар“ 
Угљевик : 

-411200-Расходи за бруто накнаде трошкова 
запослених...........................341,00КМ 

 

на позицију Агенција за развој МСП Угљевик  : 

-411200-Расходи за бруто накнаде трошкова 
запослених..........................341,00КМ 

 

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

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ           Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02/5-40-463/17                                                  

Датум: 14.03.2017.год                                                

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се  буџетским корисницима Општине  
Угљевик,  за мјесец децембар, да  може извршити 
реалокација средстава са позиција Агенција за развој 
МСП Угљевик : 

-411100-Расходи за бруто 
плате............................................................................8,00КМ 

на позицију  ЈУ Центар за културу „Филип Вишњић“ 
Угљевик : 

-411200-Расходи за бруто накнаде трошкова 
запослених.................................................................8,00КМ 

 

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

 

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ          Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02/5-40-547/17                                                  

Датум: 24.03.2017.год                                                                                            

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетским корисницима Општине  Угљевик,  
за мјесец децембар, да  може извршити реалокација 
средстава 

 Са позиција ЈУ Средњошколски центар „Михаило 
Петровић Алас“ Угљевик : 

 

-412200-Расходи енергије комуналних и 
комуник.услуга...............................................................52,00КМ 

 

на позицију ЈУ Спортско рекреативни центар „Рудар“ 
Угљевик   : 

-412900-Остали 
расходи............................................................................52,00КМ 

 

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

 

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ             Василије Перић, дипл.ек.                                                                                           

Број: 02/5-40-571/17                                                  

Датум: 30.03.2017.год                                                

                                                                           

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1636/16 

Датум:27.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 
I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Радовановић Бори из Богутова Села                                                       
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у износу од 100,00 KМ(словима: сто конвертибилних 
марака) због тешке материјалне ситуације. 

II 

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

у складу са приливом средстава. 

 

III 

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

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1600/16 

Датум:27.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

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

II 

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

III 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          

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

                                                                         

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1698/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Михајловић Јоки из Угљевик Села                                                     
у износу од 100,00 KМ(словима: сто конвертибилних 
марака) због тешке материјалне ситуације. 

 

II 

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

 

III 

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

  

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1693/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

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

 

II 

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

III 

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

  

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1794/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
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Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

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

II 

 

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

III 

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

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-2033/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Ђурић Ђоји из Богутова Села у  износу од 100,00 
KМ(словима: сто конвертибилних марака) због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

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

III 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1707/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

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

 

II 

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

III 

 

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

  

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1638/16 

Датум:27.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

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

 

II 

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

III 

 

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

  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1553/16 

Датум:27.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

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

 

II 

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

III 

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

  

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

                                                                           

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-2013/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

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

II 

 

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

III 

 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1674/16 

Датум:27.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

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

 

II 

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

III 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          

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

                                                                           

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-2059/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 
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I 

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

 

II 

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

III 

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

                   

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          

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

                                                         

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1630/16 

Датум:27.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Јовић Будимиру из Забрђа уизносу                                                       
од 100,00 KМ(словима: сто конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

 

II 

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

III 

 

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

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1574/16 

Датум:27.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 

Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

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

 

II 

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

III 

 

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

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1578/16 

Датум:27.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

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

II 

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

III 

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

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1732/16 
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Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

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

II 

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

III 

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

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1582/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

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

II 

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

III 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1590/16 

Датум:27.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

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

 

II 

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

III 

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

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1681/16 

Датум:27.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

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

 

II 

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

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

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1713/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Мекић Радојки  из Угљевика уизносу                                                       
од 100,00 KМ(словима: сто конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

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

III 

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

 

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

                                                                           

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1666/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Миљановић Јованки  из Угљевика у                                                       

износу од 100,00 KМ(словима: сто конвертибилних 
марака) због тешке материјалне ситуације. 

 

II 

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

III 

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

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1644/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Лазић Деси из Горње Крћине у                                                       
износу од 100,00 KМ(словима: сто конвертибилних 
марака) због тешке материјалне ситуације. 

 

II 

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

III 

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

 

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

                                                                           

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1669/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
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додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

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

II 

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

III 

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

 

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

                                                                           

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1665/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Радовановић Драгици изУгљевика  у износу од 100,00 
KМ(словима: сто конвертибилних марака) због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

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

III 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1678/16 

Датум:27.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 

Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

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

II 

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

III 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          

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

                                                                           

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1580/16 

Датум:27.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Јовичић Госпи из Доњег Забрђа  у износу од 100,00 
KМ(словима: сто конвертибилних марака) због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

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

III 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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Број: 02-40-1802/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

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

II 

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

III 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1642/16 

Датум:27.09. 2016 год. 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

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

II 

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

III 

 

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

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1639/16 

Датум:27.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Јосиповић Сави из Доњег Забрђа  у износу од 100,00 
KМ(словима: сто конвертибилних марака) због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

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

III 

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

 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1634/16 

Датум:27.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

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

II 

 

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

III 

 

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



30 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 6                       03.05.2017. 

 

 

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

                                                                           

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-2046/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

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

II 

 

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

III 

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

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1572/16 

Датум:27.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Митровић Цвији изи Забрђа  у износу од 100,00 
KМ(словима: сто конвертибилних марака) због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

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

III 

 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          

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

                                                                           

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1640/16 

Датум:27.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Јовић Вукашину из Доњег Забрђа у износу од 100,00 
KМ(словима: сто конвертибилних марака) због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

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

III 

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

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1613/16 

Датум:27.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 



03.05.2017. СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 6 31 

 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Јовичић Милораду из Угљевичке Обријиежи у износу од 
100,00 KМ(словима: сто конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

 

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

III 

 

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

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1629/16 

Датум:27.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Гајић Иванки из Богутова Села  у износу од 100,00 
KМ(словима: сто конвертибилних марака) због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

 

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

III 

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

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1633/16 

Датум:27.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 

06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Бунијевац Миладину из Доњег Забрђа  у износу од 100,00 
KМ(словима: сто конвертибилних марака) због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

 

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

III 

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

 

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

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1884/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

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

II 

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

III 

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

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1898/16 

Датум:28.09. 2016 год. 
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На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

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

II 

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

III 

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

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1899/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

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

II 

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

III 

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

 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1925/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Костић Мирјани из Доњег Забрђа  у износу од 100,00 
KМ(словима: сто конвертибилних марака) због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

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

III 

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

 

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

                                                                           

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1659/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Филиповић Мирославу   из Угљевик Села у износу од 
100,00 KМ(словима: сто конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

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

III 

 

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

 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1677/16 

Датум:27.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Стојановић Саји из Глиања  у износу од 100,00 
KМ(словима: сто конвертибилних марака) због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

 

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

III 

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

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1668/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Манојловић Десанки ииз Доњег Забрђа   у износу од 
100,00 KМ(словима: сто конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

 

II 

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

III 

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

 

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

                                                                    

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1656/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Лазић Јоки ииз Малешеваца у износу од 100,00 
KМ(словима: сто конвертибилних марака) због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

 

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

III 

 

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

 

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

                                    

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1655/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Ристић Смиљи из Богутовог Села у износу од 100,00 
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KМ(словима: сто конвертибилних марака) због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

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

III 

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

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1652/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Деспотовић Слободану из Доње Крћине  у износу од 
100,00 KМ(словима: сто конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

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

III 

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

 

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

                               

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1649/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

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

II 

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

III 

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

 

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

                                                                           

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1671/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

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

II 

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

III 

 

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

 

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

                                                                          

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1637/16 

Датум:27.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен Општине Угљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
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06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

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

II 

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

III 

 

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

 

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

                                                                          

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-2060/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

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

II 

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

III 

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

 

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

                                                                           

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1560/16 

Датум:27.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

I 

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

 

II 

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

III 

 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          

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

                                                                           

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1660/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Радовановић Милки из Богутовог Села у износу од 100,00 
KМ(словима: сто конвертибилних марака) због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

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

III 

 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1658/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Зарић Илији из Старог Угљевика  у износу од 100,00 
KМ(словима: сто конвертибилних марака) због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

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

III 

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

 

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

                                                                           

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1643/16 

Датум:27.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Драгић Ивану из Богутовог Серла  у износу од 100,00 
KМ(словима: сто конвертибилних марака) због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

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

III 

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

 

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

                                                                           

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1727/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

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

 

II 

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

III 

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

 

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

                                                                                                           

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1618/16 

Датум:27.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

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

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

III 

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

 

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

                                            

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1842/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Цвијетиновић Јоки из Богутова Села  у износу од 100,00 
KМ(словима: сто конвертибилних марака) због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

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

III 

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

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1714/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

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

II 

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

III 

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

 

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

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1648/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Кнежевић Божидару из Старог Угљевика у износу од 
100,00 KМ(словима: сто конвертибилних марака) због 
тешке материјалне ситуације. 

II 

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

III 

 

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

 

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

                                                                           

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1672/16 

Датум:27.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 
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ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Митровић Ђуки из Угљевик Села   у износу од 100,00 
KМ(словима: сто конвертибилних марака) због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

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

III 

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

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1672/16 

Датум:27.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Митровић Ђуки из Угљевик Села   у износу од 100,00 
KМ(словима: сто конвертибилних марака) због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

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

III 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1876/16 

Датум:28.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 

стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

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

II 

 

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

III 

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

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-1647/16 

Датум:27.09. 2016 год. 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 118/05 и 98/13), члана 51. и 60.Статута општине 
Угљевик („Службени билтен ОпштинеУгљевик“ 
број:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 и3/14) и члана 2,3, 4и 6. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 
стању ванредне социјалне потребе број:02-40-285/15 од 
06.03.2015.год. а на основу Мишљења Комисије  за 
додјелу новчаних помоћи,са  сједнице  26.09.2016. год. 
Начелник општине Угљевик, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

I 

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи 
Тешановић Брани из Равног оља   у износу од 100,00 
KМ(словима: сто конвертибилних марака) због тешке 
материјалне ситуације. 

II 

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

III 

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

 

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

 

Р Е П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-42/17  

Датум,  03.04.2017.г. 
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 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној 
самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик 
(,,Службени  билтен Општине Угљевик“, број: 
6/05),члана18.став 1. и   члана 90. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ), Начелник 
Општине Угљевик, доноси 

  

О Д Л У К У  О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ 
 

Члан 1. 

Доноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке 
услуга и то: 

-услуге одржавања wеб сајта www.ugljevikinvest.net 

- услуге одржавања wеб сајта www.оpstinaugljevik.net 

-услуге одржавања друштвених мрежа и 

-одржавање wеб банера на порталу угљевик.инфо, а 
све за потребе општине Угљевик. 

Ознака предметне набавке преузета из ЈРЈН: 
79340000-9 

Набавка услуга из члана 1. ове Одлуке извршиће се 
путем захтјева за директан споразум. 

 

Члан 2. 

Предвиђени износ средстава за реализацију јавне 
набавке из члана  1. ове Одлуке је 5.900,00 КМ без  
зарачунатог ПДВ-а. 

Средства за реализацију јавне набавке из члана 1. 
ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик 
за 2017. годину. 

Члан 3. 

Реализацију набавке из члана 1.ове Одлуке провешће 
Одсјек за јавне набавке, у складу са поступцима 
регулисаним законом и општим актима уговорног органа. 

 

          Члан 4. 

      Закључење уговора или другог правног посла у 
циљу реализације предметне јавне  набавке провест ће се 
у складу са овлаштењима утврђеним законом и општим 
актима уговорног органа. 

                                                                                                                                      
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                        Василије Перић, дипл.ек. с.р. 

                                                                                                                                     
                                                Одсјек  за јавне набавке,  

                                              инвестиције и надзор 

                                                     Сокица Хорват 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број : 02-404-44/17 

Датум, 05.04.2017.г. 

 

На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи 
(,,Службени  гласник РС“, број: 101/04,42/05, 118/05 и 
98/13), члана 87. и члана 88. Закона о јавним набавкама 
БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ), Начелник Општине 
Угљевик, д о н о с и  

О  Д  Л  У  К  У  

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одобрава се покретање поступка јавне 
набавке роба-погонског горива за службена возила за 
потребе Општинске управе Општине Угљевик. 

Набавка из претходног става провешће се примјеном 
конкурентског захтјева за доставу понуда. Предвиђа се 
закључење оквирног споразума  на период од једне 
године. 

Ознака и назив преузети из ЈРЈН:09130000-9 (нафта и 
дестилати). 

 Члан 2. 

За реализацију набавке роба из члана 1. ове Одлуке 
одобравају се финансијска средства у износу од 
25.000,00 КМ без зарачунатог ПДВ-а.  

Средства из претходног става планирана су 
Привременим планом јавних набавки за 2017. годину 
под редним бројем 2 (робе) и у буџету општине за 2017. 
годину под економским кодом 412600. 

 

Члан 3. 

Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је „економски најповољнија 
понуда“. 

Члан 4. 

Реализацију набавке из члана 1. ове одлуке провешће 
Одсјек за јавне набавке, путем Комисије у складу са 
поступцима регулисаним законом и подзаконским 
актима. 

Члан 5. 

Закључење уговора или другог правног посла у циљу 
реализације предметне јавне набавке провест ће се у 
складу са овлаштењима утврђеним законом и општим 
актима уговорног органа. 

                                                                                                                                    
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                        Василије Перић, дипл.ек. с.р. 

                                                                                                                                     
                                                Одсјек  за јавне набавке,  

                                              инвестиције и надзор 

                                                   Сокица Хорват 

 

Р Е П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-45/17 

Датум, 05.04.2017.г.  

 

На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној 
самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик 
(,,Службени  билтен Општине Угљевик“, број: 6/05),члана 
18.став 1. и   члана 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ), Начелник Општине 
Угљевик, доноси 

О Д Л У К У  

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  

Члан 1. 

Доноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке 
роба и то: Набавка и монтажа вишестепене вертикалне 
пумпе ВСМ 2-11 за водовод у Фалчићима у МЗ Стари 
Угљевик. 

Ознака предметне набавке преузета из 
ЈРЈН:42122130-0. 

Набавка роба из члана 1. ове Одлуке извршиће се 
путем захтјева за директан споразум. 

 

Члан 2. 
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Предвиђени износ средстава за реализацију јавне 
набавке из члана  1. ове Одлуке је 2.600,00 КМ без  
зарачунатог ПДВ-а. 

Средства за реализацију јавне набавке из члана 1. 
ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик 
за 2017. годину. 

Члан 3. 

Реализацију набавке из члана 1.ове Одлуке провешће 
Одсјек за јавне набавке, у складу са поступцима 
регулисаним законом и општим актима уговорног органа. 

 

          Члан 4. 

      Закључење уговора или другог правног посла у 
циљу реализације предметне јавне набавке провест ће се у 
складу са овлаштењима утврђеним законом и општим 
актима  уговорног органа. 

                                                                                                                                    
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                        Василије Перић, дипл.ек. с.р. 

                                                                                                                                     
                                                Одсјек  за јавне набавке,  

                                              инвестиције и надзор 

                                                   Сокица Хорват 

 

Р Е П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-47/17  

Датум, 10.04.2017.г. 

 

 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној 
самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик 
(,,Службени  билтен Општине Угљевик“, број: 
6/05),члана18.став 1. и   члана 90. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ), Начелник 
Општине Угљевик, доноси 

 

О Д Л У К У 

 О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Члан 1. 

Доноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке 
услуга рекламирања на лед билборду и услуге израде и 
адаптација видео реклама. 

Ознака предметне набавке преузета из ЈРЈН: 
79342200-5. 

Набавка услуга из члана 1. ове Одлуке извршиће се 
путем захтјева за директан споразум. 

 

Члан 2. 

Предвиђени износ средстава за реализацију јавне 
набавке из члана  1. ове Одлуке је 5.900,00 КМ без  
зарачунатог ПДВ-а. 

Средства за реализацију јавне набавке из члана 1. 
ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик 
за 2017. годину. 

Члан 3. 

Реализацију набавке из члана 1.ове Одлуке провешће 
Одсјек за јавне набавке, у складу са поступцима 
регулисаним законом и општим актима уговорног органа. 

 

          Члан 4. 

      Закључење уговора или другог правног посла у 
циљу реализације предметне јавне  набавке провест ће 

се у складу са овлаштењима утврђеним законом и 
општим актима  уговорног органа. 

                                                                                                                                    
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                        Василије Перић, дипл.ек. с.р. 

                                                                                                                                     
                                                Одсјек  за јавне набавке,  

                                              инвестиције и надзор 

                                                   Сокица Хорват 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број :02-404-49/17 

Датум, 12.04.2017.г. 

 

На основу  члана 72. Закона  о  локалној 
самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04,42/05, 118/05 и 98/13), члана 8. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ), 
Начелник Општине Угљевик, д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА 

на које се примјењује посебан режим 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одобрава се покретање поступка јавне 
набавке услуга информисања грађана, као и медијског 
праћења активности Начелника општине, Скупштине 
општине Угљевик и Општинске управе Општине Угљевик 
у 2017. години, предвиђене у Анексу ИИ дио Б, под 
категоријом рекреационе услуге , културне и спортске на 
које се у складу са чланом 8. Закона о јавним набавкама 
примјењује посебан режим. 

Члан 2. 

За реализацију набавке из члана 1. ове Одлуке 
одобравају се финансијска средства у износу од 
6.000,00 КМ без зарачунатог ПДВ-а.  

Средства из претходног става планирана су Планом 
јавних набавки за 2017. годину под редним бројем 5 
(услуге). 

Члан 3. 

Реализацију набавке из члана 1. ове одлуке 
провешће Одсијек за јавне набавке, у складу са 
поступцима регулисаним законом и општим актима 
уговорног органа. 

Члан 4. 

Закључење уговора или другог правног посла у 
циљу реализације предметне јавне набавке провест ће 
се у складу са овлаштењима утврђеним законом и 
општим актима уговорног органа. 

                                                                                                                                    
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                        Василије Перић, дипл.ек. с.р. 

                                                                                                                                     
                                                Одсјек  за јавне набавке,  

                                              инвестиције и надзор 

                                                   Сокица Хорват 
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