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Telefon: (055) 773-756 

BROJ  1/23  GOD. LXI 

                                                           

Na osnovu  člana 3.  stav (1) Zakona o grobljima i 
pogrebnoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike 
Srpske“, broj 31/13 i i 6/14), člana 39. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 
97/16, 36/19 i 61/21) i člana 37. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik”, 7/17 i 5/21), 
Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 
28.02.2023. godine   d o n o s i 

O D L U K U 

O POVJERAVANjU OBAVLjANjA POGREBNE 
DJELATNOSTI  

 

                                            I 

A.D. „KOMPRED“ Ugljevik povjerava se obavljanje 
pogrebne djelatnosti na grobljima koji su u vlasništvu 
Opštine Ugljevik i koja će se posebnim odlukama dati na 
upravljanje, korištenje i održavanje od strane Skupštine  
opštine Ugljevik.  

 

II 

A.D. „KOMPRED“ Ugljevik je dužno da obavlja 
pogrebnu djelatnost u skladu sa odredbama Zakona o 
grobljima i pogrebnoj djelatnosti („Službeni glasnik 
Republike Srpske“, broj 31/13 i i 6/14) Odlukom o 
grobljima i pogrebnoj djelatnosti na području opštine 
Ugljevik („Službeni bilten  opštine Ugljevik“, broj 12-
2/21) .  

  

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA                                                             

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK               

 Broj: 01- 370-11/23                    PREDSJEDNIK SO-e                                                                   

Datum, 28.02.2023. godine             Zoran Lazić 

 

Na osnovu  člana  39. stav 2.  Zakona  o  lokalnoj  
samoupravi („Službeni  glasnik  Republike  Srpske“, 
broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 7. stav 4. Zakona o 
komunalnim djelatnostima ("Službeni glasnik Republike 
Srpske", br. 124/11i 100/17), člana 21. stav 1. Odluke o 
grobljima i pogrebnoj djelatnosti na području opštine 
Ugljevik („Službeni  glasnik  opštine Ugljevik“, broj 12-
2/21) i  člana 37. stav 2.  Statuta  opštine Ugljevik 
(„Službeni  glasnik  opštine Ugljevik“, broj 7/17 i 5/21) 
Skupština  opštine  Ugljevik  na  sjednici  održanoj  dana 
28.02.2023.  godine,  d o n o s i  

O  D  L  U  K  U 

O  DAVANjU NA UPRAVLjANjE, KORIŠTENjE I 
ODRŽAVANjE ZEMLjIŠTA, VJERSKIH I 

INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA    U K.O. ZABRĐE, 
VLASNIŠTVO OPŠTINE UGLjEVIK, A.D. „KOMPRED“ 

UGLjEVIK 

 

I 

Akcionarskom društvu „KOMPRED“ Ugljevik daje se na 
upravljanje, korištenje i održavanja zemljište u 
vlasništvu Opštine Ugljevik označeno kao k.č. broj:  

-k.č.  broj 2205, 2206, 2196, 2202/4, 2204/1, 2204/2 i 
2204/4 (groblje Plakalovići“ Zabrđe), upisane u List 
nepokretnosti broj 771. K.O. Zabrđe u kome je  
 
 
Opština Ugljevik upisana sa pravom svojine sa dijelom 
1/1,  
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- k.č. broj 626/2, 3709, 3707/1, 3707/2, 3707/3, 
3706/2, 3706/3, 629/1 i 628/2 

-  

(Gradsko groblje)  upisane u List nepokretnosti broj 771. 
K.O. Zabrđe u kome je Opština Ugljevik upisana sa 
pravom svojine sa dijelom 1/1. 

Pored zemljišta iz prethodnog stava ovog člana daju se 
na upravljanje, korištenje i održavanje objekti za vjerske 
obrede i infrastrukturni objekti koji se nalaze na 
predmetnom zemljištu.   

II 

Zemljište i objekti iz člana 1. ove odluke daje se na 
upravljanje, korištenje i održavanje radi obavljanja 
pogrebne djelatnosti utvrđene Zakonom o komunalnoj 
djelatnosti i Odlukom o grobljima i pogrebnoj djelatnosti 
na području Opštine Ugljevik.  

III 

A.D. „KOMPRED“ Ugljevik je dužno da Skupštini 
opštine Ugljevik najmanje jednom godišnje podnosi 
Izvještaj o upravljanju, korištenju i održavanju zemljišta 
i objekata iz člana 1. ove Odluke.  

IV 

          Na nepokretnostima iz člana 1. ove odluke koje 
se daju na upravljanje, korištenje i održavanje, neće se 
vršiti upis prava u javnim evidencijama nepokretnosti u 
korist A.D. „KOMPRED“ Ugljevik.    

 

V 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                                 

SKUPŠTINA  OPŠTINE UGLjEVIK                               

Broj:01- 475-4/23                                 PREDSJEDNIK SO-e                                                  

Datum, 28.02.2023. godine                  Zoran Lazić 

 

Na  osnovu  člana  39. stav 2.  Zakona  o  lokalnoj  
samoupravi („Službeni  glasnik  Republike  Srpske“, 
broj: 97/16, 36/19 i 61/21) i  člana 37. stav 2.  Statuta  
opštine Ugljevik („Službeni  glasnik  opštine Ugljevik“, 
broj 7/17 i 5/21) Skupština  opštine  Ugljevik  na  sjednici  
održanoj  dana   28.02.2023. godine,   d o n o s i  

 

O  D  L  U  K  U 

O  USVAJANjU  IZMJENE  PLANA POSTAVLjANjA 
PRIVREMENIH POSLOVNIH OBJEKATA U 

UGLjEVIKU 

 

I 

USVAJA SE Izmjena Plana postavljanja privremenih 
poslovnih objekata („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, 
4/07, 7/07, 3/08, 2712, 11/18 i 7/21) koju je izradilo 
Odjeljenje za prostorno  

 
uređenje, stambeno-komunalne poslove i društvene 
djelatnosti.  

II 

Sastavni dio ove odluke je grafički prilog. 

 

III 

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

REPUBLIKA SRPSKA                                                              

SKUPŠTINA  OPŠTINE UGLjEVIK                               

Broj: 01-374-3/23                                  PREDSJEDNIK SO-e                                                                  

Datum, 28.02.2023.godine                        Zoran Lazić 

                                    

Na osnovu  člana 95. stav 2. i 5. Zakona o predškolskom 
vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike 
Srpske“, broj 79/15), člana 39. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 
97/16, 36/19 i 61/21) i člana 37. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik”, 7/17 i 5/21), 
Skupština opštine Ugljevik na prijedlog Upravnog 
odbora JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik na  
sjednici održanoj dana 28. 02.2023. godine , d o n o s i 

 

O D L U K U 

O EKONOMSKOJ CIJENI USLUGA ZA 2023. 
GODINU U JU DJEČIJI VRTIĆ „DUŠKO RADOVIĆ“ 

UGLjEVIK  

  

I 

Ovom Odlukom utvrđuje se ekonomska cijena za 
kalendarsku 2023. godinu u iznosu od 440,26 KM u 
Javnoj ustanovi Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik.  

II 

Strukturu ekonomske cijene usluga (boravka djeteta) 
čine ukupni troškovi (zarade zaposlenih i drugi rashodi 
zaposlenih kao i svi ostali troškovi poslovanja) i broj 
upisane djece. 

Iznos ekonomske cijene se dobije kada se ukupni 
troškovi stave u odnos sa ukupnim brojem upisane 
djece i podijeli sa 12 mjeseci. 

  

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                             

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK               

Broj: 01-40-237/23                               PREDSJEDNIK SO-e                                                              

Datum,  28.02.2023. godine                      Zoran Lazić 

 

Na osnovu člana  39. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 
61/21) i člana 37. Statuta opštine Ugljevik ( „Službeni 
bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17 i 5/21), Skupština 
opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana  28.02.2023. 
godine, donosi 

 

ODLUKU 

O USVAJANjU    PLATFORME ZA MIR  
ZA 2022-2023. GODINU I  PLANA AKTIVNOSTI ZA 

IMPLEMENTACIJU PLATFORME ZA MIR 

 

I 
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Usvaja se Platforma za mir za 2022-2023 godinu kao 
okvirni i deklerativni dokument, koji ističe mir kao 
jednu od temeljnih i najvećih vrijednosti Bosne i 
Hercegovine, njenih naroda i građana. 

 

Usvaja se Plan aktivnosti za implementaciju Platforme 
za mir, za 2022-2023 godinu. 

 

II 

 Platforma za mir za 2022-2023.godinu i Plan 
aktivnosti za implementaciju Platforme za mir, su  
sastavni dio ove Odluke. Za provođenje ove odluke 
zadužuje se predsjednik Skupštine opštine i načelnik 
Opštine. 

 

III 

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

 

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                                                   

SKUPŠTINA OPŠTINA UGLjEVIK                                            

Broj: 01- 052-22 /23                          PREDSJEDNIK SO-e                                                                                 

Datum, 28. 02.2023. godine                  Zoran Lazić 

 

Na osnovu člana 2. 12. stav 5.  Izbornog zakona Bih, 
(,,Službeni glasnik BiH,, broj : 23/01, 7/02. 9/02, 20/02, 
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 
24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 
41/20,38/22,51/22 i 67/22), Uputstva o utvrđivanju 
kvlifikacija, broja i imenovanju članova opštinske 
izborne komisije  osnovne izborne jedinice u Bosni i 
Hercegovini (Službeni glasnik BiH, broj 67/21, 73/21 i 
13/22) i člana 37. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni 
bilten Opštine Ugljevik,, 7/17 i 5/21)  Skupština opšine 
Ugljevik  na sjednici održanoj, 28.02.2023.  godine  
donosi   

ODLUKU 

o raspisivanju  javnog oglasa za imenovanje članova 
Opštinske izborne komisije  Ugljevik 

 

I 

I -  Raspisuje se javni oglas za  imenovanje   dva člana 
Opštinske izborne komisije  Ugljevik. 

 

II-  Član Opštinske Izborne komisije ne zasniva 
radni odnos.  

 

III- Mandat člana Opštinske izborne komisije  traje 
sedam godina  i počinje teći od dana davanja 
saglasnosti Centralne izborne Komisije na Rješenje o 
imenovanju člana Opštinske izborne komisije, 
doneseno od strane Skupštine opštine Ugljevik.  

 

IV-  Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:   

- da je lice sa  pravom glasa 

 - da je lice sa odgovarajućom stručnom spremom  i 
iskustvom u sprovođenju  izbora 

 

 V- Posebni uslovi:  

-  da ima prebivalište u opštini Ugljevik, (izuzetno, član 
izborne komisije može biti lice sa prebivalištem iz druge 
opštine, ukoliko nema kandidata sa prebivalištem u  
opštini Ugljevik koji ispunjavaju uslove tražene javnim 
oglasom)   

  -  da ima završen  fakultet,  VII/1 stepen  spreme  ili  
završen fakultet Bolonjskog sistema  studiranja sa 
najmanje 180 ETCS i 

-da posjeduje iskustvo u sprovođenju izbora,   

 

Pod iskustvom u sprovođenju izbora podrazumjeva se:  

a) članstvo u izbornoj komisiji  

b) članstvo u biračkom odboru na izborima 
obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH  

 

Izuzetno član izborne komisije može biti lice koje ima 
VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, 
odnosno završen pravni fakultet bolonjskog sistema 
studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova, bez 
izbornog iskustva u sprovođenju izbora. 

 

VI-Za člana komisije ne može biti imenovano lice:  

-koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 
1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona, 

-koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke 
stranke ili koalicije  (predsjednik, potpredsjednik, 
generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog   
odbora), 

-koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog 
organa vlasti, osim u slučajevima      predviđenim članom 
2.12 stav  (4) Izbornog zakona, 

-koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti,  

-kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu 
povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično od-
govorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana 
pravosnažnosti odluke, 

U smislu odredbe člana 1.8 stav (6) Izbornog zakona 
BiH za člana izborne komisije ne može biti imenovano 
lice koje obavlja izvršnu funkciju, odnosno lice koje je na 
dužnost imenovao Savjet ministara BiH, Vlada 
Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna 
vlada i opštinsko vijeće, odnosno skupština opštine. 

 

VII- Sastav izborne komisije  treba biti multietničan, tako 
da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, 
uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ 
nadležan za provođenje izbora osniva, vodeći računa o 
posljednjem popisu stanovništva provedenom na 
državnom nivou. U sastavu Opštinske izborne komisije  
nastojaće se obezbijediti da broj članova manje 
zastupljenog pola bude najmanje 1/3 od ukupnog broja 
članova.  

 

VIII- Potrebna dokumenta:  

Uz prijavu na  javni oglas kandidati su dužni priložiti 
dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: 

 1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 

 2. izvod iz matične knjige rođenih, 

 3. dokaz o prebivalištu na području Opštine Ugljevik, 
(ne stariji od 3 mjeseca), 

 4. ovjerena kopija diplome o stečenoj stručnoj spremi, 
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 5. dokaz o posjedovanju  iskustva u sprovođenju 
izbora,(dokaz o posjedovanju izbornog  iskustva mora 
sadržavati podatke o nazivu izborne komisije i 
mandatnom periodu,   odnosno vrsti i godini izbora i 
nazivu biračkog mjesta u kojem je kandidat bio član  
biračkog odbora, te podatak da je imenovani kandidat 
bio angažovan u radu biračkog odbora i obavljao tu 
dužnost), 
6. dokaz o naučnom zvanju i/ili položenom 
pravosudnom ispitu i/ili nosiocu pravosudne funkcije i/ili 
prisustvu obukama u organizaciji 
Centralne izborne komisije BiH (član 10. stav 7. tačka 
a) Uputstva propisano je    dodatno bodovanje po 
osnovu stručne spreme kandidata koji su pravni 
stručnjaci sa iskustvom u sprovođenju izbora i/ili izborni 
stručnjaci), 

7. svojeručno potpisana i kod nadležnog organa 
ovjerena izjava o nacionalnom izjašnjenju kandidata sa 
posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini,       
8. svojeručno potpisana i kod nadležnog organa 
ovjerena izjava da se na njega ne odnose  odredbe 
člana 2.3 Izbornog zakona BiH, 
9.) svojeručno potpisana i kod nadležnog organa 
ovjerena izjava kandidata da ne obavlja  izvršnu 
funkciju kako je to utvrđeno odredbama člana 1.8 stav 
6. Izbornog zakona    BiH, 
10) svojeručno potpisana i kod nadležnog organa 
ovjerena izjava kandidata da nije lice  obuhvaćeno 
članom 2.12 stav 7. Izbornog zakona Bosne i 
Hercegovine, 
     

IX-Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana 
objavljivanja javnog oglasa u ,,Službenom glasniku RS 
i dnevnom listu ,,Glas Srpske,,. Ako javni oglas ne bude 
objavljen istovremeno, rok će se računati od dana 
poslednjeg objavljivanja.  

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u 
razmatranje. 

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na 
adresu: Opštinska uprava Ugljevik, Trg Draže 
Mihailovića br. 1., sa naznakom ,,Komisija za izbor 
člana OIK,,. 

II 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se  posebna Komisija 
koju imenuje Skupština opštine, u čijem sastavu 
obavezno mora biti najmanje jedan član pravne struke i 
osoba sa izbornim iskustvom.  

 

III 

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

 

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                                     

SKUPŠTINA OPŠTINE                                                                                             

Broj:01-111-11/23                             PREDSJEDNIK SO-e                                                                      

Datum: 28.02.2023. godine                        Zoran Lazić 
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Na osnovu člana 44. stav (1) i 95. stav (2) Zakona o zaštiti od požara (Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 94/19),  člana 39. stav (2) tačka 12) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16, 36/19 i 61/21), člana 37. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17 i 
5/21), Odluke o osnivanju Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 12-2/21) i mišljenja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske broj: 06/1-1-
215-809/22 od 19.01.2023.godine Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana  28.02. 2023. godine 
d o n o s i 

P R A V I L N I K 

o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u 

Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici Opštine Ugljevik 

 

Opis poslova: - rukovodi radom, predstavlja Teritorijalnu vatrogasno spasilačku 
jedinicu i odgovoran je za zakonitost rada iste, 

 - u okviru djelokruga rada, realizuje odredbe Zakona i Plana 
zaštite od požara - koje se odnose na TVSJ, 

 - predlaže  Načelniku  određene mjere, u cilju postizanja većeg 
nivoa osposobljenosti TVSJ, 

 - prati realizaciju Plana i programa stručnog osposobljavanja i 
usavršavanja vatrogasaca i ostvaruje neposredan uvid, 

 - ostvaruje nadzor u akcijama gašenja požara i po potrebi 
preuzima neposredno rukovođenje tim akcijama, 

 - sarađuje sa Inspektoratom zaštite od požara MUP-a RS, 

 - sarađuje sa susjednim vatrogasnim jedinicama, 

 - predlaže Planove i programe TVSJ, u skladu sa Zakonom i 
pribavlja saglasnost, ako je takva saglasnost propisana, 

 - podnosi izvještaje i informacije o svom radu i radu TVSJ 
Skupštini Opštine i Načelniku, 

 - obavlja i druge poslove koje mu povjeri Načelnik, kao i poslove 
utvrđene posebnim propisima 

Složenost: - veoma visok stepen složenosti i podrazumijeva obavljanje 
najsloženijih poslova iz djelokruga rada vatrogasne jedinice 
kojima se znatno utiče na izvršavanje nadležnosti organa 
Opštine, planiranje, vođenje i  koordinacija poslova 

Samostalnost u radu: - veoma visok stepen samostalnosti u radu u najsloženijim 
pitanjima iz djelokruga rada jedinice 

Odgovornost: 

 

- 

 

veoma visok stepen odgovornosti koji uključuje odgovornost za 
poslove i odluke uključujući i odgovornost za rukovođenje 
jedinicom, 

 - odgovoran je za pravilnu kontrolu i primjenu Zakona i drugih 
propisa koji regulišu ovu oblast 

 - odgovoran za blagovremeno, ekonomično i savjesno 
izvršavanje  poslova iz djelokruga rada jedinice 

 - odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, 

 - odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili 
stručnih tehnika 

 - za svoj rad odgovara Načelniku 

Poslovna komunikacija: - stalna komunikacija unutar jedinice i organa opštine kao i izvan  
organa Opštine  u kojoj se djelotvorno prenose informacije koje 
služe ostvarivanju ciljeva rada  jedinice i organa Opštine 

Status: - namještenik 

Uslovi: - najmanje VŠS ili završene studije prvog ciklusa sa najmanje 
180 bodova ili ekvivalentom, tehničkog smjera, 

 - položen stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja           
     požara, 

 - tri godina radnog iskustva u struci 
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Član 1. 

 

U Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici Opštine Ugljevik poslovi i zadaci raspoređuju se:  

 

    TERITORIJALNA VATROGASNO-SPASILAČKA JEDINICA   

     UGLjEVIK 

 

  1. STARJEŠINA TERITORIJALNE VATROGASNO-SPASILAČKE JEDINICE      

  

        2. ZAMJENIK STARJEŠINE TERITORIJALNE VATROGASNO-SPASILAČKE JEDINICE  

  

 Opis poslova: - zamjenjuje Starješinu TVSJ u slučaju njegove odsutnosti i vrši 
druge poslove i zadatke koje mu Starješina stavi u djelokrug 
rada, 

 - rukovodi radom operativne jedinice, 

 - priprema Plan i program stručnog osposobljavanja, 

 - izvodi teoretsku i praktičnu obuku prema programu 
stručnog osposobljavanja, 

 - prikuplja podatke i priprema izradu planova gašenja požara, 

 - izvodi zajedničke vežbe sa svim pripadnicima operativne 
jedinice prema utvrđenim planovima, 

 - učestvuje u pripremi i izradi elaborata za izvođenje združenih 
taktičkih vježbi na specifičnim objektima u kojima je planirano 
učešće više jedinica, 

 - stara se o izvršavanju programa kondiciono - fizičke 
osposobljenosti vatrogasaca - pripadnika operativne jedinice 
TVSJ, 

 - priprema operativnu jedinicu za javne nastupe, smotre i 
takmičenja, 

 - vrši kontrolu ispravnosti tehničkih sredstava, 

 - vodi evidenciju o periodičnim pregledima tehničkih sredstava i 
opreme, 

 - vodi evidenciju o ispravnosti vatrogasnih vozila, 

 - vodi evedenciju i brine se o blagovremenoj nabavci rezervnih 
dijelova za vatrogasnu tehniku i opremu, 

 -  vodi evidenciju o utrošku goriva i maziva, potpisuje putne 
naloge za vozila, brine o blagovremenom i urednom 
osiguranju, tehničkom pregledu i registraciji vatrogasnih i 
drugih vozila voznog parka TVSJ, stara se o blagovremenoj 
zamjeni autoguma, akumulatora kao i svih dijelova na 
vozilima, 

 - kontroliše ispravnost vatrogasne opreme i uređaja i 
popunjenonst vatrogasne jedinice neophodnim sredstvima za 
gašenje požara, 

 - po nalogu Starješine TVSJ obavlja i druge poslove i zadatke 
iz djelokruga rada TVSJ, 

Složenost: - složeni poslovi u kojima se primjenjuju propisi, utvrđeni metodi 
rada, postupci i stručne tehnike u okviru djelokruga rada  

Samostalnost u radu: - veoma visok stepen samostalnosti u radu sa povremenim 
nadzorom i pomoći Starješine TVSJ u rješavanju složenih 
stručnih i drugih pitanja iz djelokruga rada jedinice 

Odgovornost: - veoma visok stepen odgovornosti koji uključuje odgovornost 
za poslove i odluke, uključujući i odgovornost za rukovođenje 
jedinicom u odsustvu Starješine TVSJ, 

Broj izvršilaca: - 1 izvršilac 
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 - odgovoran je za pravilnu kontrolu i primjenu Zakona i drugih 
propisa koji regulišu ovu oblast 

 - odgovoran za blagovremeno, ekonomično i savjesno 
izvršavanje  poslova iz djelokruga rada jedinice, 

  -odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, 

 - odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili 
stručnih tehnika 

 - za svoj rad odgovara  Starješini TVSJ i Načelniku u odsustvu 
Starješine odnosno kada zamjenjuje Strješinu TVSJ 

Poslovna komunikacija: - stalna komunikacija unutar jedinice i organa Opštine kao i 
izvan  organa Opštine  u kojoj se djelotvorno prenose 
informacije koje služe ostvarivanju ciljeva rada  jedinice i 
organa opštine 

Status: - namještenik 

Uslovi: - najmanje VŠS ili završene studije prvog ciklusa sa najmanje 
180 bodova ili ekvivalentom, tehničkog smjera, 

 - položen stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara, 

 - tri godina radnog iskustva u struci 

 Broj izvršilaca: - 1 izvršilac 

  

3. RUKOVODILAC TEHNIČKE SLUŽBE 

  

Opis poslova: - vrši najstručnije poslove planiranja zaštite od požara u TVSJ 
i Opštinskoj upravi, 

 - izrađuje planove zaštite i zdravlja na radu i zaštite od požara, 

 - sarađuje sa nadležnim organima, organizacijama i 
institucijama u oblasti zaštite od požara, 

 - organizuje ljekarske preglede radnika, atestiranje i ispitivanje 
lične i kolektivne zaštitne opreme, sredstava rada i sredstava 
zaštite od požara, 

 - vodi potrebne evidencije i dokumentaciju iz oblasti zaštite od 
požara, 

 - vrši analize i izrađuje izveštaje iz oblasti zaštite od požara, 

 - po potrebi učestvuje u akcijama gašenja požara, 

 - organizuje obuku iz oblasti zaštite od požara, 

 - učestvuje u pripremi akata o proceni rizika, 

 - vrši kontrolu i daje prijedloge Načelniku i Starješini TVSJ u 
planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, 
opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, 

 - obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu 
Starješine TVSJ 

Složenost: - složeni poslovi u kojima se primjenjuju propisi, utvrđeni 
metodi rada, postupci i stručne tehnike u okviru djelokruga 
rada 

Samostalnost u radu: - visok stepen samostalnosti u radu sa povremenim nadzorom 
i pomoći Starješine TVSJ u rješavanju složenih stručnih i 
drugih pitanja iz djelokruga rada  

Odgovornost: - odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno izvršenje poslova 
i radnih zadataka, 

 - odgovoran je za pravilnu kontrolu i primjenu Zakona i drugih 
propisa koji regulišu ovu oblast, kao i za tačnost pruženih 
podataka, 

 - odgovoran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka i 
stručnih tehnika, 

 - za svoj rad odgovoran je Starješini TVSJ 
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Poslovna komunikacija: - kontakti unutar jedinice i organa  Opštine kao i izvan organa 
Opštine u kojima je potrebno da se djelotvorno prenose 
informacije koje služe ostvarivanju ciljeva jedinice i Opštine  

Status: - namještenik 

Uslovi: - VŠS ili završene studije prvog ciklusa sa najmanje 180 ECTS 
bodova, tehničkog smjera, 

 - položen stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara, 

 - tri godine radnog iskustva u struci 

Broj izvršilaca: - 1 izvršilac 

  

4. KOORDINATOR ZA OPŠTE POSLOVE 
  

Opis poslova: - učestvuje u izradi Plana i programa investicija i investicionog od-
ržavanja objekata i opreme Teritorijalne vatrogasno-spasilačke 
jedinice, 

 - učestvuje u pripremi dokumentacije za pokretanje javnih nabavki 
za potrebe jedinice (priprema Plana javnih nabavki, izrada naloga, 
izrada posebne tenderske dokumentacije), 

 - prati realizaciju okvirnih sporazuma, ugovora i narudžbi u javnim 
nabavkama koje se odnose na vatrogasnu jedinicu, 

 - obavlja poslove pripreme izrade projekata u kojima je Starješina 
Teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice koordinator projekta, 

 - prikuplja i sistematizuje informacije o događajima koji utiču na rad 
TVSJ kao i o radu TVSJ, 

 - sarađuje sa službom za informisanje Opštine uprave i po odo-
brenju, dostavlja informacije radi obavještavanja javnosti, 

 - učestvuje u organizovanju manifestacija i javnog prezentovanja 
koje organizuje TVSJ, 

 - koordinira pripreme, organizuje i izrađuje materijale po nalogu i za 
potrebe Starještine TVSJ (priprema sastanaka, analiza podataka, 
izrada aplikacionih formi i dr.), 

 - obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu Starješine 
TVSJ 

Složenost: - složeni poslovi kojima se primjenjuju propisi, utvrđeni metodi rada, 
postupci i stručne tehnike u okviru djelokruga rada 

Samostalnost u radu: - samostalnost u radu ograničena je sa povremenim nadzorom i 
pomoći Starješine TVSJ u rješavanju složenih stručnih i drugih 
pitanja iz djelokruga rada 

Odgovornost:  -  odgovoran za zakonito, blagovremeno i savjesno izvršavanje 
povjerenih poslova, 

 - odgovoran je za pravilnu kontrolu i primjenu Zakona i drugih 
propisa koji regulišu ovu oblast, kao i za tačnost pruženih 
podataka 

 - odgovaran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka i 
stručnih tehnika, 

 - odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, 

 - za svoj rad odgovara Starješini TVSJ 

         Poslovna komunikacija: - kontakti unutar jedinice i organa Opštine kao i izvan organa 
Opštine u kojima je potrebno da se djelotvorno prenose 
informacije koje služe ostvarivanju ciljeva jedinice 

Status: - namještenik 

Uslovi: - najmanje VŠS ili završene studije prvog ciklusa sa najmanje 
180 bodova ili ekvivalentom, društvenog smjera 

 - jedna godina radnog iskustva u struci, 
Broj izvršilaca: - 1 izvršilac 

 
5. VATROGASAC - SPASILAC 
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Opis poslova: - gasi požare, spašava ljude i imovinu ugroženu požarom i ot-
klanja posljedice požara ili druge elementarne nepogode, 

 - stara se o pravilnoj i efikasnoj upotrebi vatrogasne i druge 
opreme u gašenju požara, 

 - po završetku akcije gašenja požara ili druge intervencije čisti i 
sprema opremu koja je u akciji korištena, 

 - u toku akcije gašenja požara prati tok požara, čuva uočene tra-
gove da bi se utvrdili uzroci izbijanja požara i o tome daje od-
ređene podatke, 

 - stalno se priprema i osposobljava u stručnom i fizičkom pogledu 
radi izvršavanja svojih dužnosti vatrogasca – operativca, 

 - obavlja dežurstvo u smjeni ili dežurstvo na obezbjeđenju mjesta 
požara nakon završene intervencije ako se za to ukaže potreba 
ili dobije nalog rukovodioca akcije gašenja požara, 

 - po ukazanoj potrebi vrši ispomoć u servisiranju vatrogasnih apa-
rata i hidrantske opreme, 

 - obavlja potrebe obezbjeđenja objekata TVSJ, a po potrebi i na 
sredstvima radio i telefonske veze, 

 - u izuzetnim prilikama vrši i poslove upravljanja vatrogasnim vozi-
lom pod uslovima da ima vozačku dozvolu za upravljanje vozi-
lom odgovarajuće kategorije, 

 - vodi dnevnik rada, 
 - vrši i druge poslove i zadatke koji mu se stave u nadležnost od 

strane Starješine TVSJ, zamjenika Starješine i rukovodioca 
akcije gašenja požara, 

Složenost: - složeni poslovi u kojima se primjenjuju propisi, utvrđeni metodi 
rada, postupci i stručne tehnike u okviru djelokruga rada, 

Samostalnost u radu: - ograničena samostalnost u radu, poslove izvršava po nalogu i 
pod kontrolom neposrednog rukovodioca, 

Odgovornost: - odgovoran za zakonito, blagovremeno i savjesno izvršavanje  
poslova i radnih zadataka, 

 - odgovaran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka i 
stručnih tehnika, 

 - odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, 

 - za svoj rad odgovara Starješini TVSJ, zamjeniku Starješine i 
rukovodiocu akcije gašenja požara, 

Poslovna komunikacija: - stalna komunikacija unutar jedinice 

Status: -      namještenik 

Uslovi: - najmanje stručnu spremu kvalifikovanog radnika odgovarajuće 
tehničke stuke (vatrogasne, građevinske, mašinske, metalske, 
bravarske, hemijske i električarske), 

 - da nije stariji od 25 godina 
 - položen stručni ispit za vatrogasca spasioca 

Broj izvršilaca: - 17 izvršilaca izvršilaca 
  
 
         6. KOMANDIR SMJENE 
 
                                  Opis poslova: - organizuje smjene i odgovoran je za cjelokupan rad u toku smjene, 

 - vrši smotru ljudstva i njihove opreme, pregled vozila i opreme na 
istim, sprava i uređaja za gašenje požara prilikom svake primo-
predaje smjene, 

 - raspoređuje radnike na poslove i radne zadatke u toku svoje 
smjene, 

 - obezbjeđuje unutrašnji red i disciplinu u prostorijama Vatrogasnog 
doma i krugu za vrijeme svoje smjene, 

 - izvodi stručnu nastavu i praktične vježbe sa ljudstvom u 
toku smjene, 

 - rukovodi akcijom gašenja požara i spasavanja ljudi i imovine, 
 - stara se o bezbjednosti i mjerama zaštite kako radnika smjene tako 

i građana u toku akcije gašenja požara i spasavanja naročito o 
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pravilnoj upotrebi sprava, sredstava i opreme kao i ličnih zaštitnih 
sredstava, 

 - po završetku akcije gašenja požara vrši pregled mjesta požara i 
odlučuje o potrebi uspostavljanja dežurstva na tom mjestu, 

 - stara se da se sva oprema po završetku akcije gašenja požara što 
hitnije osposobi za ponovne intervencije, 

 - sastavlja izvještaj nakon izvršene akcije gašenja požara, odnosno 
vrši analizu intervencija i dostavlja ih Starješini ili zamjeniku 
Starješine TVSJ, 

 - organizuje obezbjeđenje objekata i imovine Vatrogasne jedinice u 
toku smjene i organizuje rad u tom pogledu, 

 - podnosi Starješini TVSJ prijave protiv radnika koji krši Pravila 
službe u vatrogasnim jedinicama, 

 - obavještava Starješinu ili zamjenika Starješine TVSJ o svim 
ozbiljnijim kvarovima na vozilima, sredstvima veze, spravama, 
uređajima i opremi za gašenje požara i preduzima mjere da se ista 
što hitnije osposobi za upotrebu, 

 - vrši i druge poslove i zadatke koje mu odredi Starješina i zamjenik  
Starješine TVSJ, 

Složenost: - složeni poslovi u kojima se primjenjuju propisi, utvrđeni metodi 
rada, postupci i stručne tehnike u okviru djelokruga rada, 

Samostalnost u radu: - visok stepen samostalnosti u radu o složenim pitanjima iz 
djelokruga rada jedinice sa povremenim nadzorom i pomoći 
Starješine i zamjenika Starješine TVSJ u rješavanju složenih i 
drugih pitanja iz djelokruga rada jedinice 

Odgovornost: - visok stepen odgovornosti koji uključuje odgovornost za poslove i 
odluke, uključujući i odgovornost za rukovođenje akcijom gašenja 
požara, 

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

 - odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, 

 - odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih 
tehnika, 

 - za svoj rad odgovara Starješini i zamjeniku Starješine TVSJ, 

Poslovna komunikacija: - stalna komunikacija unutar jedinice  

Status: - namještenik 

Uslovi: -  najmanje stručnu spremu kvalifikovanog radnika odgovarajuće 
tehničke stuke IV ili V stepen (vatrogasne, građevinske, mašinske, 
metalske, bravarske, hemijske i električarske),  

 - tri godine radnog iskustva kao vatrogasac, 
 - da nije stariji od 25 godina 
 - položen stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja gašenja požara  

Broj izvršilaca: - 6 izvršilaca 
  
 

7. VATROGASAC  SPASILAC - VOZAČ 
    

Opis poslova: - upravlja vatrogasnim vozilima i rukuje pumpama i drugom vatro-
gasnom opremom, 

 - učestvuje u akcijama gašenja požara i spasavanju ljudi i imovine 
ugroženih požarom, 

 - vrši primopredaju vozila pri primopredaji dužnosti svoje smjene i 
odgovara za vozilo i opremu u istom, 

 - po završetku akcije gašenja požara ili drugih intervencija 
provjerava popunjenost vozila pripadajućom opremom, 

 - vrši pranje, podmazivanje i čišćenje vozila, pumpi i alata u vozilu, 
 - neposredno se stara o stalnoj ispravnosti vozila i o svakom 

uočenom kvaru na istom odmah obavještava rukovodioca akcije 
gašenja požara ili automehaničara, a o većim kvarovima izvještava 
Starješinu ili zamjenika Starješine TVSJ, 
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 - po ukazanoj potrebi ili nalogu neposrednog starješine pruža pomoć 
u radu Servisa vatrogasnih aparata, 

 - pruža pomoć automehaničaru prilikom otklanjanja kvara na vozilu, 
 - vodi dnevnik rada, 
 - vrši i druge poslove i zadatke koji mu se stave u nadležnost od 

strane Starješine, zamjenika Starješine TVSJ ili rukovodioca akcije 
gašenja požara 

Složenost: - složeni poslovi u kojima se primjenjuju propisi, utvrđeni metodi 
rada, postupci i stručne tehnike u okviru djelokruga rada, 

Samostalnost u radu: - ograničena samostalnost u radu, poslove izvršava po nalogu i pod 
kontrolom neposrednog rukovodioca , 

Odgovornost: - odgovoran za zakonito, blagovremeno i savjesno izvršavanje  
poslova i radnih zadataka, 

 - odgovaran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka i 
stručnih tehnika, 

 - odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, 

 - za svoj rad odgovara Starješini TVSJ, zamjeniku Starješine i 
rukovodiocu akcije gašenja požara 

Poslovna komunikacija: - stalna komunikacija unutar jedinice 

Status: - namještenik 

Uslovi: - najmanje stručnu spremu kvalifikovanog radnika odgovarajuće 
tehničke stuke (vatrogasne, građevinske, mašinske, metalske, 
bravarske, hemijske i električarske),  

 - položen stručni ispit za vatrogasca spasioca, 
 - jedna godina radnog iskustva kao vozač, 
 - vozačka dozvola "C" kategorije 

                       Broj izvršilaca: - 15 izvršilaca 
 

  
8. RUKOVODILAC VATROGASNE SLUŽBE NA CRVENOM BRDU 

  
 

Opis poslova: - organizuje i koordinira zaštitom od požara u vatrogasnoj službi na 
Crvenom brdu, 

 - učestvuje u izradi i usaglašavanju planova zaštite od požara, 
 - stara se o izvršavanju programa kondiciono - fizičke 

osposobljenosti vatrogasaca - pripadnika operativne jedinice na 
Crvenom brdu, 

 - prati realizaciju Plana i programa stručnog osposobljavanja i 
usavršavanja vatrogasaca na Crvenom brdu, 

 - svakodnevno izvještava Starješinu ili zamjenika Starješine TVSJ o 
tehničkoj ispravnosti opreme i sredstava u vatrogasnoj službi na 
Crvenom brdu, 

 - blagovremeno izvještava Starješinu TVSJ odnosno njegovog zam-
jenika o problemima u vatrogasnoj službi na Crvenom brdu i 
preduzima mjere za otklanjanje tih problema, 

 - ostvaruje nadzor u akcijama gašenja požara u zoni odgovornosti 
vatrogasne na Crvenom brdu i po potrebi preuzima neposredno 
rukovođenje istim, 

 - osigurava rad vatrogasne službe na Crvenom brdu u skladu sa 
zakonom i Pravilom službe u vatrogasnim jedinicama, 

 - vrši i druge poslove i zadatke koji mu se stave u nadležnost od 
strane Starješine i zamjenika Starješine TVSJ 

Složenost: - složeni poslovi u kojima se primjenjuju propisi, utvrđeni metodi 
rada, postupci i stručne tehnike u okviru djelokruga rada  

Samostalnost u radu: - visok stepen samostalnosti u radu sa povremenim nadzorom i 
pomoći Starješine TVSJ ili njegovog zamjenika  u rješavanju 
složenih stručnih i drugih pitanja iz djelokruga rada jedinice 

Odgovornost: - visok stepen odgovornosti koji uključuje odgovornost za poslove i 
odluke, uključujući i odgovornost za rukovođenje jedinicom na 
Crvenom brdu,  
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 - odgovoran je za pravilnu kontrolu i primjenu Zakona i drugih 
propisa koji regulišu ovu oblast  

 - odgovoran za blagovremeno, ekonomično i savjesno izvršavanje  
poslova iz djelokruga rada, 

 - odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, 

 - odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih 
tehnika. 

 -  za svoj rad odgovara  Starješini jedinice, 

          Poslovna komunikacija: - stalna komunikacija unutar jedinice i povremeni kontakti sa 
organima i organizacijama van organa Opštine, u okviru djelokruga 
rada, 

Status: - namještenik 

Uslovi: - VSS, fakultet tehničkog smjera, VŠS ili završene studije prvog ci-
klusa sa najmanje 180 ECTS bodova, tehničkog smjera, 

 - položen stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara, 
 - jedna godina radnog iskustva u struci, 
Broj izvršilaca: - 1 izvršilac 

 
 
 
 
 

 
Član 2. 

 
U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog 
pravilnika Načelnik opštine Ugljevik će uskladiti opšte 
akte o osnivanju opštinske uprave i o uređenju 
unutrašnje organizaacije i sistematizacije radnih mjesta 
u opštinskoj upravi Ugljevik. 
Nakon stupanja na snagu pravilnika načelnik opštine će 
izvršiti rapoređivanje svih zaposlenih u TVSJ u skladu 
sa pravilnikom, zakonom i drugim propisima. 
Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u TVSJ 
ostavaruju se u skladu sa zakonom, kolektivnim 
ugovorom i opštim aktima koji se primjenjuju na 
zaposlene u opštinskoj upravi.  
 

Član 3. 
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „službenom biltenu opštine Ugljevik, a 
sastavni dio je Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji  i 
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi 
Ugljevik.  
 
 
REPUBLIKA SRPSKA                                                                                 
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                                  
Broj:02-12-5/23                                 PREDSJEDNIK SO-e 
Datum: 28.02.2023. godine                      Zoran Lazić        

                               

Na osnovu člana 16. stav 1. i stav 3.Zakona o zaštiti 
stanovništva od zaraznih bolesti  („Službeni glasnik 
Republike Srpske“, broj: 90/17, 42/20 i 98/20)  i člana 2. 
stav 2. Programa mjera sistematske preventivne 
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2023. godinu 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/12-II), te  
Pravilnika o načinu obavljanja  dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije („Službeni glasnik Republike 
Srpske“ br.118/18), Skupština opštine Ugljevik na 
sjednici održanoj dana  28.02.2023. donosi 

GODIŠNjI  PLAN   
SISTEMATSKE  PREVENTIVNE   DEZINFEKCIJE, 
DEZINSEKCIJE  I DERATIZACIJE NA PODRUČJU  

OPŠTINE   UGLjEVIK ZA 2023.GODINU 

Član 1. 

OPŠTE ODREDBE 

Godišnji plan sistematske preventivne dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije  provodi se u skladu sa 
godišnjim programom mjera  za sprečavanje i 
suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti na 
području opštine Ugljevik za 2023.godinu ( „Službeni 
bilten opštine Ugljevik“ broj: 7/12-II ) i Programom mjera 
sistematske  

 

preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 
2023. godinu ( „Službeni bilten opštine Ugljevik“ broj: 
7/12-II ). 

Ovim Planom uređuje se provođenje opštih  
preventivnih mjera zaštite stanovništva od zaraznih 
bolesti na području opštine Ugljevik, u skladu sa 
Zakonom o zaštiti stanoništva od zaraznih bolesti 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“,broj: 90/17, 42/20 
i 98/20) te Pravilnikom o načinu obavljanja dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije. 

Preventivna dezinfekcija 

 

Dezinfekcija podrazumijeva skup svih mjera  i 
postupaka koji se preduzimaju sa ciljem uništavanja, 
usporavanja, rasta i razmnožavanja patogenih 
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mikroorganizama na površini tijela, na predmetima, 
materijalima, opremi ili prostoru u skladu sa Zakonom. 

Dezinfekcija se obavlja mehaničkim, fizičkim i hemijskim 
mjerama i postupcima. 

Tokom sprovođenja dezinfekcije dozvoljeno je koristiti 
biocid za koji je dokazana efikasnost sa ciljem 
uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili 
uklanjanja većine mikroorganizama do nivoa koji u 
datim okolnostima, a s obzirom na način izloženosti, 
neće predstavljati rizik za zdravlje ljudi i neće uzrokovati 
onečišćenje radnih površina, predmeta , prostora, 
objekata i životne sredine. 

Cilj uništavanja patogenih  mikroorganizama je 
sprečavanje pojave i širenja zaraznih bolesti koje 
uzrokuju patogeni mikroorganizmi, a provodi se uvijek i 
na svim mjestima gdje postoji rizik od prenošenja istih,tj: 

-ako nastanu uslovi ili se povećava rizik  prenošenja 
zaraznih bolesti , a zasniva se na osnovu 
epidemioloških indikacija ; 

-ako se zdravstveno sanitarnim nadzorom konstatuju 
nepravilnosti u održavanju površina,prostora ili objekata 
koje pogoduju razvoju mikroorganizama; 

-tokom elementarnih nepogoda; 

-tokom izliva kanalizacije; 

-tokom  masovnih skupova; 

-tokom izlivanja i rasipa infektivnog materijala; 

-tokom zbrinjavanja infektivnog otpada i sl. 

 

Epidemiološki značaj: Mikroorganizmi (uključujući  
bakterije, viruse, gljivice, parazite itd.) uzrokuju vrlo širok 
spektar bolesti od kojih se mnoge mogu spriječiti ili 
suzbiti prekidanjem lanca prenosa uzročnika zarazne 
bolesti odnosno dezinfekcijom izvora zaraze . 

 Preventivna Dezinsekcija 

Dezinsekcija podrazumjeva sistematsko i planirano 
suzbijanje insekata i ostalih člankonožaca ili njihovih 
razvojnih oblika koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, 
izazivaju alergijske reakcije ili imaju toksično djelovanje. 

Dezinsekcija se provodi primjenom fizičkih, hemijskih ili 
bioloških metoda i sredstava koja su ekološki 
najprihvatljivija, na način da se ne dovodi u opasnost 
zdravlje ljudi i životinja. Najčešći štetni insekti koje treba 
suzbijati ako se pojave, a sve radi zaštite stanovništva 
su: sve vrste komaraca, smeđi i crni žohar, razne vrste 
muha, krpelji i drugi. 

Cilj suzbijanja komaraca i njihovih razvojnih oblika jeste 
sprečavanje pojave i širenja zaraznih bolesti i 
smanjenje kožnih problema i alergijskih promjena 
nastalih ubodom komaraca i sekundarnih infekcija zbog 
oštećenja kože. 

Epidemiološki značaj: Insekti su prenosioci mnogih 
zaraznih bolesti kao npr: malarije, crijevnih zaraznih 
bolesti, lajmske bolesti, groznice zapadnog Nila, 
virusnih hemoragijskih groznica i drugih. 

Preventivna deratizacija 

Deratizacija je skup različitih mjera koje se preduzimaju 
sa ciljem smanjenja populacije štetnih glodara ispod 
praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja i  
uništavanja populacije  štetnih glodara koji su prirodni 
rezeorvoari i prenosioci uzročnika zaraznih bolesti. 

Epidemiološki značaj: Osim što su glodari (miševi, 
pacovi) uzročnici velikih ekonomskih šteta, koji 
uništavaju imovinu i zalihe hrane, oni su i rezeorvoari i 
prenosioci čitavog niza zaraznih bolesti čovjeka kao što 
su: kuga, virusna hemoragijska groznica s bubrežnim 
sindromom, leptospiroza, tularemija, toksoplazmoza , 
lišmanijaza, salmoneloza i trihineloza i nekih drugih 
zaraznih bolesti. 

Član 2. 

SADRŽAJ GODIŠNjEG PLANA 

Plan sprovođenja preventivne dezinfekcije, dezinsekcije 
i deratizacije sadrži: 
1) Spisak hemikalija i biocida kojim će se obraditi 
površina, prostor ili objekat, 
2) Detaljno razrađen prostorni raspored rada i rokove 
obavljanja DDD mjera, 
3) Način obrade površina, prostora ili objekta primjenom 
jedne ili više DDD mjera, 
4) Mjere opreza, zaštitu osoba i prostora, objekta i 
životne sredine, 

5) Prijedlog korektivnih mjera tokom sprovođenja 
DDD mjera-dopunska obrada  ili promjena mjere. 

Član 3. 

OBRAZLOŽENjE GODIŠNjEG PLANA 

1) Spisak hemikalija i biocida kojim će se obraditi 
površina, prostor ili objekat  

Ovlašćeni izvođač poslova DDD je zdravstvena 
ustanova ili drugo pravno lice koje ima rješenje Ministra 
zdravlja i socijalne zaštite ( u daljem tekstu- rješenje o 
ispunjenosti propisanih  uslova za obavljanje DDD ) u 
skladu sa Zakonom. 

Deratizacija u objektima će se izvršiti preparatima 
Bromadilon AB, PB i Bromadilon BB ili drugim 
dozvoljenim rodenticidima.  

Dezinsekcija objekata vrši se sa Gel M i Max Force 
gelom protiv žohara ili drugim dozvoljenim efikasnim 
insekticidom. Dezinsekcija komaraca (tretiranje larvi) 
obaviće se biološkim preparatom na bazi Bacillus 
Thuringiensis subsp Izraclensis sadržan u biocidu u 
količini minimalno 1200/TU/mg. Za navedeni preparat 
prilaže se dozvola o upotrebi i korištenju izdata od 
strane Ministarstva zdravlja. Dezinsekcija (tretiranje 
odraslih formi komaraca) obaviće se preparatom na bazi 
Lambda Cihalotrin, Permatrin i Deltametrin. Za 
pomenute preparate prilaže se dokaz o dozvoli 
korištenja i upotrebe na teritoriji Republike Srpske od 



14                                                   SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLJEVIK – Broj 1/23                                                 06.3.2023. 

 

strane Ministarstva zdravlja u skladu sa Zakonom o 
biocidima („Službeni Glasnik RS“ broj 37/09). 

Dezinfekcija u školama i drugim javnim objektima tretira 
se hlornim preparatima koje imaju odobrenje za 
korištenje od strane Ministarstva zdravlja i to: Ekocid S, 
Desu S, Chlomax i drugim savremenim odobrenim 
sredstvima. 

2) Detaljno razrađen prostorni raspored rada i rokove 
obavljanja DDD mjera  

Sprovođenje sistematske, preventivne dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije obuhvata objekte za 
snadbijevanje vodom za piće, javne površine u 
naseljenim mjestima, objekte za proizvodnju i promet 
hrane i predmete opšte upotrebe, te sirovine za njihovu 
proizvodnju, odnosno sredstva namijenjena za njihov 
prevoz, objekte  i prostorije  za odlaganje otpadnih 
materija, objekte zdravstvenih ustanova, objekte i 
sredstva javnog saobraćaja,sportsko rekreativne 
objekte, objekte za njegu i uljepšavanje,vaspitno 
obrazovne objekte, vjerske objekte, stambene objekte i 
dvorišta,mjesta javnog okupljanja i zadržavanja 
ljudi,vozila i opremu ,pribor i uređaje za sakupljanje 
smeća  i ostale objekte privrednih društava, drugih 
pravnih lica i fizičkih lica. 

U tabeli koja slijedi dat je detaljan pregled površina za 
koje troškove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 
snosi opština Ugljevik. Ukupna površina za dezinsekciju 
i deratizaciju javnih površina (gradski mikrorejon) iznosi 
72.000 m², objekti 22.248 m², te vodotok u dužini od 
4.000 m. 

Troškove usluge provođenja i finansiranja dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije u objektima za snadbijevanje 
vodom za piće, kanalizacione mreže i javne deponije 
smeća, snosiće AD „KOMPRED“ Ugljevik. 

Troškove usluge provođenja i finansiranja dezinfekcije , 
dezinsekcije i deratizacije za sve druge poslovne 
objekte i površine ili prevozna sredstva- snose vlasnici 
objekata, površina ili prevoznih sredstava. 

Objekat-lokacija Mjesto i adresa Površina 

Zgrada opštinske up-
rave 

Ugljevik, Trg Draže 
Mihailovića 1 

940 m² 

Sala Skupštine u 
zgradi Policijske 
stanice 

Ugljevik, Trg Draže 
Mihailovića3 

150 m² 

Prostorije Agencije 
za razvoj MSP 

Ugljevik, Trg Draže 
Mihailovića2 

170 m² 

 

Prostorije Centra za 
socijalni rad     

Ugljevik, Svetog Save 
br. 42 

132 m² 

Centar za kulturu 
„Filip Višnjić“ 

Ugljevik, Karađorđeva 
bb 

900 m² 

Narodna biblioteka 
Ugljevik, Ćirila i 
Metodija bb 

160 m² 

Zgrada sportske dvo-
rane                                                                           

Ugljevik 908 m² 

Mjesni ured Donje 
Zabrđe  

Donje Zabrđe 106 m² 

Mjesni ured Donja 
Trnova 

Donja Trnova 244 m² 

Domovi kulture u MZ 

 

Korenita, D. Zabrđe, 
D.Trnova , Posavci, 
G.Trnova, Janjari                 

1.345 
m² 

 

Čitaonice u MZ 

 

R.Polje 190, B.Selo 
117, Ug.Selo 115, 
Ug.Obrijež 160, Ja-
ković 67, prigradsko 
naselje-Centar, Glinje, 
S.Trnova, Maleševci 
40 , G.Krćina 40   

 

612 m² 

 

Zgrada TVJ i 
magacini 

Radomira Arsenovića 
26 

160 m² + 
360 m² 

Kolektivni smještaj  Sjever 3 364 m² 

Javne površine  

Javne zelene 
površine mikrorejon 
grada 

Površina omeđena 
ulicama Ćirila i 
Metodija, Kralja 
Petra, Njegoševom, 
Prve Majevičke 
brigade, Patrijarha 
Pavla, Svetog Save i 
Karađorđevom 

18.000 m² 

 

Javne zelene 
površine mikrorejon 
grada 

Površina omeđena 
ulicama Ćirila i 
Metodija, 
Karađorđevom, 
Svetog Save , 
Patrijarha Pavla  , 
Prve Majevičke 
brigade, potokom 
Laktenica i ulicom 
Kapetana Leke 

11.000 m² 

Javne zelene 
površine mikrorejon 
grada 

Površina omeđena 
ulicama Kralja Petra, 
Njegoševom, Jovana 
Dučića i ulicom Ćirila i 
Metodija 

30.000 m² 

Dječiji vrtić Duško 
Radović 

Ugljevik, Jovana 
Dučića br.5 i Svetog 
Save br.42 

598 m² 

SŠC Mihailo Petrović 
Alas Ugljevik 

Ugljevik, Karađorđeva 
bb 

3.209 m² 

Osnovne Centralne 
škole sa područnim 
školama 

- Vuk Karadžić 
Zabrđe sa područnim 
školama 

- Filip Višnjić D. 
Trnova sa područnim 
školama                 

 - Aleksa Šantić 
Ugljevik sa 
područnim školama  

 

 

- D. Zabrđe, G. Zabrđe, 
Tutnjevac, Korenita, 
Maleševci                                                                                        

- D. Trnova, G. Trnova , 
Glinje, , Janjari i 
Atmačići  

- Ugljevik, Mezgraja Gaj 
, Mezgraja Kose, S. 
Ugljevik, Ug. Selo, Ug. 
Obrijež  

 

 

8.900 m² 

 

 

Vjerski objekti  
Ugljevik, Tutnjevac, Ko-
renita, D.Zabrđe, 

2.990 m² 
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G.Zabrđe,Ugljevik 
selo 

Ug.Obrijež, Stari 
Ugljevik, D.Trnova, 
G.Trnova, Mezgraja 

Atmačići, Janjari, 
Glinje, S.Trnova 

Gradsko groblje  Ugljevik 13.000 m² 

 
UKUPNA POVRŠINA 

   
94.248 m² 

Obavezna preventivna sistematska dezinfekcija, 
dezinsekcija i deratizacija vodotokova (dezinfekcija 
samo u vanrednim okolnostima ako se desi u toku 
godine) 

Vodotok Dužina 

Rijeka Janja Ugljevik 4000 m 

Dezinsekcija i deratizacija na području Opštine Ugljevik 
odvijat će se u dvije operativne faze rada: proljetnoj i 
jesenjoj, što je usklađeno sa biološkim ciklusom i 
migracionim osobinama glodara, odnosno 
razmnožavanjem štetnih insekata, mikroorganizama a 
što garantuje najbolje efekte uništavanja istih. 
Vremenski termini određenih faza rada u planu su 
određeni, a izvođači su obavezni da ih poštuju:  

A.) PRVA (PROLjETNA) FAZA dezinsekcije i 
deratizacije provodit će se u vremenskom intervalu: 
od 01. 04. do 30. 05. tekuće godine. 

B.) DRUGA (JESENjA) FAZA dezinsekcije i deratizacije 
provodit će se u vremenskom intervalu: od 01. 10. 
do 30. 11. tekuće godine. 

Preventivna dezinfekcija na području Opštine Ugljevik 
sprovodi se kontinuirano,a pravna lica i preduzetnici je 
obavljaju po vlastitom planu. 

U slučaju povećanog ramnožavanja štetnih 
mikroorganizama, glodara i insekata ili po nalogu 
zdravstvenog inspektora, dezinfekcija, deratizacija i 
dezinsekcija se mogu obavljati i više puta u toku godine. 
(vanredne okolnosti). 

3) Način obrade površina, prostora ili objekta primjenom 
jedne ili više DDD mjera 

Preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija će 
se obavljati postupcima i mjerama u skladu sa 
odredbama Pravilnika o načinu obavljanja dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije („Službeni glasnik RS“ broj 
118/18).  

4) Mjere opreza, zaštita osoba, prostora, objekata i 
životne sredine 

Izvršilac sistematske dezinfekcije, dezinsekcije i de-
ratizacije je najpovoljniji izvođač u skladu sa Zakonom o 
javnim nabavkama, a mogu je obavljati zdravstvene 
ustanove i druga pravna lica koja ispunjavaju uslove u 
pogledu stručnog kadra, opreme i sredstava, tj. zado-
voljavaju propisane norme u skladu sa Zakonom o 
zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glas-
nik Republike Srpske", broj 90/17, 42/20 i 98/20) i Pravil-
nikom o uslovima i postupku za ispunjavanje uslova koji 
se odnose na kadar, prostor i opremu kao i visinu 
troškova za utvrđivanje ispunjenosti uslova za 
ovlašćenog izvođača („Službeni glasnik Republike 
Srpske",broj:118/18),te Pravilnikom o načinu obavljanja 
DDD („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
118/18).Izvođač je dužan najkasnije u roku od 10 dana 
dostaviti Izvještaj o provedenoj DDD  i  Potvrdu o 
uspješno provedenoj DDD. 

Ovlašćeni izvođač DDD prije početka provođenja 
planiranih i programiranih preventivnih mjera, dužan je 
obavijestiti građane, privredna društva, ustanove, 
preduzetnike i druga pravna lica o vremenu i načinu 
izvođenja, sa svim potrebnim uputstvima za zaštitu, a 
putem sredstava javnog informisanja, i to pet dana prije 
početka izvođenja DDD kao i  plakatiranjem, odnosno 
dijeljenjem odštampanih uputstava. 

Uputstva za zaštitu moraju da sadrže : 

- opšte mjere predostrožnosti i sigurnosti; 

- potrebne mjere za zaštitu građana; 

- opšte mjere za zaštitu domaćih životinja; 

- postupak pripreme terena za izvođenje DDD. 

Izvođač DDD dužan je da po svakoj provedenoj DDD  
izda potvrdu na licu mjesta.  

5) Prijedlog korektivnih mjera tokom sprovođenja DDD 
mjera -dopunska obrada  ili promjena mjere  

Tokom sprovođenja DDD mjera, zdravstveni inspektor 
koordinira sa izvođačem DDD mjera, a završne 
korekcije ili dopunu DDD mjera daje Institut za javno 
zdravstvo Republike Srpske-Banja Luka po završenim 
poslovima.  

Po završetku DDD radnji, izvođač je dužan dostaviti 
potvrdu o uspješno obavljenom poslu na terenu. 

Ista mora biti izdata od strane Instituta za javno 
zdravstvo Republike Srpske -Banja Luka, gdje posebna 
stručna komisija vrši kontrolu na terenu. 

Član 4. 

ZAVRŠNE ODREDBE 

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

 
OPŠTINA UGLjEVIK                                                                                

SKUPŠTINA OPŠTINE 
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Broj:01-503-1/23                              PREDSJEDNIK SO-e                                                                                                                     
Datum: 28.02.2023.godine                  Zoran Lazić 

         

Na osnovu člana 155. Zakona o službenicima i 
namještenicima u organima jedinice lokalne 
samouprave („Službeni glasnik Rpublike Srpske, broj 
97/16) , člana 37. Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten opštine Ugljevik, broj 7/17 i 5/21) i Odluke o 
raspisivanju javnog konkursa za imenovanje člana 
Odbor za žalbe Opštine Ugljevik  („Službeni bilten 
opštine Ugljevik, broj 5/22) , a nakon sprovedenog 
Javnog konkursa za izbor i imenovanje odbora za žalbe 
opštine Ugljevik, broj: 01-111-73/22 od 15.11.2022. 
godine na prijedlog Komisije, Skupština opštine Ugljevik 
na sjednici  održanoj dana 28. 02.2023. godine  donosi 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Imenuje se Odbor za žalbe opštine Ugljevik u sledećem 
sastavu: 

 

1. BOJIĆ (Ivan) BOJAN, diplomirani pravnik – master iz 
Ugljevika,predsjednik 

2. ČODO (Špiro) MILOMIR, dr pravnih nauka  iz 
Bijeljine, član i 

3. PETROVIĆ  (Tomo) LjUBOMIR, dipl.pravnik iz  
Zabrđa. 

 

Mandat predsjednika i članova Odbora za žalbe je četiri 
godine sa mogućnošću ponovnog  

izbora. 

Članovi Odbora za žalbe nemaju status službenika i 
namještenika u opštinskoj upravi.  

 

II 

Odbor za žalbe odlučuje u drugom stepenu o žalbama 
učesnika javnog konkursa u postupku zapošljavanja u 
gradsku odnosno opštinsku upravu o žalbama koje se 
odnose na statusna pitanja službenika, kao i o drugim 
žalbama utvrđenim Zakonom o službencima i 
namještenicima u organima jedinice lokalne 
samouprave. 

Odluke odbora su konačne, a mogu se preispitivati od 
nadležnog suda u skladu sa zakonom.  

 

III 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 

O b r a z l o ž e nj e 

Skupština Opštine Ugljevik raspisala je Javni konkurs za 
izbor i imenovanje odbora za žalbe opštine Ugljevik, 
broj: 01-111-73/22 od 15.11.2022. godine, a isti  je 
objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske “  29. novembra 
2022. godine i „Službenom glasniku Republike Srpske“, 
broj: 120/22 od 05.12.2022.  godine. 

Za sprovođenje Javnog konkursa Skupština opštine 
Ugljevik je Odlukom o raspisivanju javnog konkursa za 
imenovanje člana Odbora za žalbe Opštine Ugljevik 

(„Službeni bilten opštine Ugljevik, broj 5/22) zadužila 
Komisiju imenovanu Rješenjem  

SO-e Ugljevik broj: 01-111-62/22 od 24.10.2022. 
godine. 

Komisija je sprovela konkursnu proceduru u skladu sa 
članom 155. Zakona o službenicima i namještenicima u 
organima jedinice lokalne samouprave („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16)  i nakon 
razmatranja i kontrole ispunjenosti uslova navedenih u 
konkursu prijavljenih kandidata i sprovedenog intervjua 
sa kandidatima sačinila je rang listu i utvrdila prijedlog 
Rješenja kao u dispozitivu ovog rješenja.  

Pouka o pravnom lijeku: 

 

 

Ovo rješenje je konačno i protiv istog nije dozvoljena 
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod 
nadležnog suda u roku od 30 dana od dana dostavljanja 
Rješenja.  

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                                
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK 

Broj: 01-111-12-23                          PREDSJEDNIK SO-e                                                             

Datum, 28.02.2023.godine                   Zoran Lazić 

 

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(,,Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 97/16, 36/19 
i 61/21) i člana 37. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni 
bilten opštine Ugljevik,, broj: 7/17i 5/21)  Skupština 
opštine Ugljevik, na sjednici   održanoj, 28.02.2023. 
godine, d o n o s i 

 

R J E Š E Nj E 

O  RAZRJEŠENjU V.D. DIREKTORA  JU  CENTAR 
ZA KULTURU „FILIP VIŠNjIĆ „   UGLjEVIK  

 

 

 1. NADA NIKOLIĆ, diplomirani ekonomista, iz Donje 
Trnove, razrješava se  vršioca dužnosti v.d. direktora JU 
Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, zbog isteka 
perioda na koji je kao vršilac dužnosti  imenovana. 

 

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

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

U skladu sa članom 39. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(,,Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 97/16,36/19 
i 61/21) i članom 37.  Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni 
bilten opštine Ugljevik,, broj: 7/17i 5/21,)  Skupština 
opštine Ugljevik, imenuje i razrješava direktora 
ustanove čiji je osnivač.                      

Nada Nikolić, je dana 28.12.2021.godine imenovana za  
v.d. direktora   JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ 
Ugljevik Ugljevik, zbog isteka perioda na koji je kao 
vršilac dužnosti  imenovana, odlučeno  je kao u 
dispozitivu ovog rješenja.  

 

Uputstvo o pravnom lijeku 
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Ovo rješenje je konačno i protiv istog nije dozvoljena 
žalba. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni 
spor, tužbom, koja se podnosi Okružnom sudu u 
Bijeljini, u roku od 30 dana od dana dostavljanja 
Rješenja. 

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

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Broj: 01- 111- 7 /23                            PREDSJEDNIK SO-e                                                                      

Datum, 28.02.2023. godine                       Zoran Lazić                                                                                                                                                                

 

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(,,Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 97/16, 36/19 
i 61/21) i člana 37. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni 
bilten opštine Ugljevik,, broj: 7/17i 5/21)  Skupština 
opštine Ugljevik, na sjednici   održanoj, 28. 02.2023. 
godine, d o n o s i 

 

R J E Š E Nj E 

O  IMENOVANjU  V.D. DIREKTORA  JU  CENTAR ZA 
KULTURU „FILIP VIŠNjIĆ „   UGLjEVIK  

 

 

 1. DAVOR MARKOVIĆ, iz Ugljevika, diplomirani 
inženjer informatike, imenuje se za   vršioca dužnosti 
direktora JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik,  do 
okončanja konkursnog postupka za imenovanje 
direktora. 

 

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

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

U skladu sa članom 39. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(,,Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 97/16, 36/19 
i 61/21) i 37. članom  Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni 
bilten opštine Ugljevik,, broj: 7/17i 5/21,)  Skupština 
opštine Ugljevik, imenuje i razrješava direktora javne 
ustanove čiji je osnivač.     

Komisija za izbor i imenovanje, je na sjednici održanoj 
22.02.2023 godine utvrdila prijedlog Rješenja kojim je 
predloženo da se na poziciju vršioca dužnosti direktora 
JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik imenuje 
Davor Marković do okončanja konkursnog postupka za 
imenovanje direktora te je odlučeno  kao u dispozitivu 
ovog rješenja.  

                  

Uputstvo o pravnom lijeku 

Ovo rješenje je konačno i protiv istog nije dozvoljena 
žalba. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni 
spor, tužbom, koja se podnosi Okružnom sudu u 
Bijeljini, u roku od 30 dana od dana dostavljanja 
Rješenja. 

 
R E P U B L I K A   S R P S K A                                                       
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Broj: 01- 111- 8 /23                          PREDSJEDNIK SO-e                                                                           

Datum, 28. 02.2023. godine                      Zoran Lazić                                                                                                                                                                

 

Na osnovu člana 46. i 48. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) i 
člana 37. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten 
Opštine Ugljevik,, broj: 7/17 i 5/21) Skupština opštine 
Ugljevik na  konstitutivnoj sjednici održanoj,  
28.02.2023. godine, d o n o s i  

 

R J E Š E Nj E 

O IZBORU  KOMISIJE ZA PRIMOPREDAJU  
DUŽNOSTI   

 

1. Bira se Komisija za primopredaju dužnosti  u sastavu: 

 

1. Saša Ćirković, predsjednik 
   Nikola Petrović, zamjenik predsjednika 
 
2. Neven Rikić, član 
   Ranka Petrović, zamjenik člana 
 
3. Miroslav Mirković, član  
   Verica  Petrović, zamjenik člana 

 

2. Zadatak  Komisije  je da prisustvuje  primopredaji  
dužnosti  između  razriješenog  v.d.direktora JU Centar 
za kulturu“Filip Višnjić“ Ugljevik  i novoimenovanog v.d. 
direktora. 

 

3.Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviće se u ,,Službenom biltenu opštine Ugljevik,,. 

 

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

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                                              

Broj: 01-111- 9  /23.                          PREDSJEDNIK SO-e                                                                

Datum, 28. 02.2023. godine                      Zoran Lazić                                                                                                                                     

 

Na osnovu člana 55. stav (3) Zakona o službenicima i 
namještenicima u organima jedinice lokalne 
samouprave ( Službeni glasnik RS broj: 97/16) i člana 
37. Statuta opštine Ugljevik, (,,Službeni bilten Opštine 
Ugljevik,, broj: 7/17 i 5/21), Skupština opštine Ugljevik 
na  sjednici održanoj, 28.02.2023. godine,   d o n o s i  

 

R J E Š E Nj E 

O RAZRJEŠENjU NAČELNIKA ODJELjENjA ZA 
OPŠTU UPRAVU OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE 

UGLjEVIK 

 

 

1.GORICA SEKULIĆ, master ekonomije, iz Ugljevika, 
razrješava se dužnosti načelnika Odjeljenja za opštu 
upravu opštinske uprave Opštine  Ugljevik, zbog 
podnošenja ostavke.  

 

 2.Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviće se u ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik,,.  
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3.Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za 
žalbe opštine Ugljevik  u roku od 15 dana od dana 
dostavljanja rješenja. 

 

Obrazloženje 

 

Gorica Sekulić, diplomirani ekonomista, iz Ugljevika je 
Rješenjem Skupštine  opštine Ugljevik  Broj: 01-111-
154/21 od 19.11.2021g. imenovana za načelnika 
Odjeljenja za opštu upravu opštinske uprave Opštine  
Ugljevik. 

 Imenovana je dana 28.02.2023.godine podnijela 
ostavku u pismenoj formi na ovo  rukovodeće radno 
mjesto, te u skladu sa  članom 55. stav (3) tačka 2) 
Zakona o službenicima i namještenicima u organima 
jedinice lokaln e samouprave ( Službeni glasnik RS 
broj: 97/16) Skupština  donosi  rješenje o razrješenju. 

 

REPUBLIKA SRPSKA                                                                         

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                          

Broj: 01-111-13/23               PREDSJEDNIK SO-e                                                                        

Datum, 28.02.2023 godine         Zoran Lazić 

 

Na osnovu člana 55. stav 4. Zakona o službenicima i 
namještenicima u organima jedinice lokalne 
samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 
97/16, 36/19 i 61/21), i člana 37. Statuta opštine 
Ugljevik, (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj: 7/17 i 
5/21), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj, 
28.02.2023. godine,  

d o n o s i  

R J E Š E Nj E 

O IZBORU I IMENOVANjU  V.D. NAČELNIKA 
ODJELjENjA ZA OPŠTU UPRAVU OPŠTINSKE 

UPRAVE  OPŠTINE  UGLjEVIK 

 

1.MILKA STEVIĆ, diplomirani pravnik iz Ugljevika, bira 
se i imenuje  za v.d. načelnika Odjeljenja za opštu 
upravu, opštinske uprave Opštine  Ugljevik. 

 

2. Izbor i imenovanje  vrši se do okončanja konkursne 
procedure u skladu sa Zakonom.   

  

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviće se u ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik,,.  

 

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

SKPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                                              

Broj: 01-111- 14  /23                       PREDSJEDNIK SO-e                                                                              

Datum, 28. 02.2023. godine              Zoran Lazić        

 

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(,,Službeni glasnik Republike Srpske,, broj: 97/16), 
člana 37. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten 
Opštine Ugljevik, broj: 7/17) i člana 7.  Uputstva o 
utvrđivanju kvlifikacija, broja i imenovanju članova 
opštinske izborne komisije  osnovne izborne jedinice u 
Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, broj 67/21, 

73/21 i 13/22)  Skupština opštine Ugljevik na sjednici 

održanoj, 28.02.2023. godine, d o n o s i 

 

R J E Š E Nj E 

O IMENOVANjU KOMISIJE ZA IZBOR ČLANOVA 
OPŠTINSKE 

IZBORNE KOMISIJE 

 

Imenuje se Komisija za izbor dva člana Opštinske 
izborne komisije Ugljevik, u sastavu: 

 

           1. Verica Petrović, predsjednik 

           2. Miroslav Mirković ,  član 

           3. Danko Mijatović,  član  

           4. Neven Rikić, član 

           5. Slađana Stojić ,  član 

 

 

2.Zadatak Komisije iz tačke 1. Rješenja je da u skladu 
sa odredbama Izbornog zakona  i  Uputstvom o 
utvrđivanju kvlifikacija, broja i imenovanju članova 
opštinske izborne komisije  osnovne izborne jedinice u 
Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, broj 67/21, 

73/21 i 13/22)  sprovede postupak izbora dva člana 
Opštinske izborne komisije Ugljevik, što uključuje 
klasifikaciju kandidata, obavljanje intervjua sa 
kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene Javnim 
oglasom, bodovanje i sačinjavanje rang-liste sa 
redoslijedom kandidata prema uspjehu postignutom na 
intervjuu. Konkursna komisija će pisani izvještaj o 
provedenom postupku kvalifikacije kandidata i prijedlog 
rang-liste, dostaviti Skupštini opštine na dalje 
postupanje i odlučivanje 

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

O b r a z l o ž e nj e 

 

Članom 2.12 stav 5. Izbornog zakona BiH („Službeni 
glasnik BiH“, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 
20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 
33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 
51/22 i 67/22), propisano je da članove opštinske 
izborne komisije imenuje skupština opštine uz 
saglasnost Centralne izborne komisije BiH, a na osnovu 
javnog oglasa po proceduri koju utvrđuje Centralna 
izborna komisija BiH.  

Članom 7. tačka a) Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, 
broja, imenovanju, obuci i razrješenju članova izborne 
komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini 
(„Službeni glasnik BiH“, br. 67/21, 73/21, 1/22 i 13/22), 
između ostalog propisano je da nadležni organ imenuje 
komisiju za provođenje postupka po javnom oglasu u 
čijem sastavu obavezno mora biti najmanje jedan član 
pravne struke i/ili osoba sa izbornim iskustvom. 

Članom 9. stav 1. pomenutog Uputstva propisano je da 
po zatvaranju javnog oglasa konkursna komisija vrši 
pregled i kvalifikaciju prijava kandidata na one koji 
ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom i na one koji 
ne ispunjavaju uslove, o čemu sačinjava zapisnik. 
Konkursna komisija sačinjava rang-listu prema uspjehu 
kandidata i dostavlja Skupštini. 
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Kako je Skupština opštine Ugljevik donijela Odluku o 
raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje dva člana 
Opštinske izborne komisije Ugljevik, neophodno je 
imenovati i Konkursnu komisiju koja će provesti 
postupak po javnom oglasu u skladu sa Zakonom i 
Uputstvom. 

Pravna pouka: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se 
ne može uložiti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor 
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.  
 

 

REPUBLIKA SRPSKA                                                                     

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                          

Broj: 01-111-15 /23                      PREDSJEDNIK SO-e                                                                

Datum, 28. 02.2023 godine               Zoran Lazić 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni 
bilten opštine Ugljevik 7/17i 5/21) i 39. Poslovnika o radu 
Skupštine opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten Opštine 
Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na 
sjednici  održanoj 28.02.2023. godine  donosi  

Z A K Lj U Č A K 
 

1. Zadužuje se Odjeljenje za prostorno uređenje i 

stambeno komunalne poslove    da uputi zahtjev 

„Telekomunikacijama RS“a.d. Banja Luka i  „Mtel“ 

a.d. Banja Luka da izvrše mjerenja na područjima 

opštine Ugljevik, gdje je telekomunikacioni i internet 

signal  loš  i gdje građani ne mogu da koriste ovu 

uslugu koju paćaju. 

 

2.  Zadužuje se Načelnik opštine da formira delegaciju 

koja bi posjetila  direktora Mtel-a u Bijeljini u cilju 

rješavanja ovog problema.  

 

3. Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom biltenu 

opštine Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                               

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-013- 7 /23                             PREDSJEDNIK  SO-e                                                                                                                                                                                                                                             

Datum, 28.02.2023.godine                            Zoran Lazić                                                                                                                                                                

 

   Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni 
bilten opštine Ugljevik 7/17i 5/21) i 39. Poslovnika o radu 
Skupštine opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten Opštine 
Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na 
sjednici  održanoj 28.02.2023. godine  donosi  

 

Z A K Lj U Č A K 

1. Zadužuje se Odjeljenje za prostorno uređenje i 

stambeno komunalne poslove   da   pokrene aktivnosti 

na rješavanju imovinsko pravnih odnosa na svim 

grobljima na području opštine Ugljevik  u cilju 

rješavanja pitanja ordžavanja i upravljanja    grobljima. 

 

 2.  Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom 

biltenu opštine Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                               

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-013- 9 /23                       PREDSJEDNIK  SO-e                                                                                                                                                                                                                                             

Datum, 28.02.2023.godine                  Zoran Lazić                                                                                                                                                                

 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni 
bilten opštine Ugljevik 7/17i 5/21) i 39. Poslovnika o radu 
Skupštine opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten Opštine 
Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na 
sjednici  održanoj 28.02.2023. godine  donosi  

 

Z A K Lj U Č A K 

    1.Usvaja se  Informacija o izvršenju Programa jesenje 

sjetve u 2023.godini.   

 

      2. Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom    

      biltenu opštine Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                               

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-013- 17 /23                        PREDSJEDNIK  SO-e                                                                                                                                                                                                                                             

Datum, 28.02.2023.godine                Zoran Lazić                                                                                                                                                                

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni 
bilten opštine Ugljevik 7/17i 5/21) i 39. Poslovnika o radu 
Skupštine opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten Opštine 
Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na 
sjednici  održanoj 28.02.2023. godine  donosi  

 

Z A K Lj U Č A K 

    1.Usvaja se  Informacija o stanju maloljetničke 

delikvencije  za 2022.godinu.   

 

     

 

2.  Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom biltenu 
opštine Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA   SRPSKA                                                                               

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-231- 1 /23                              PREDSJEDNIK  SO-e                                                                                                                                                                                                                                             

Datum, 28.02.2023.godine                            Zoran Lazić                                                                                                                                                                

 

 Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni 
bilten opštine Ugljevik 7/17i 5/21) i 39. Poslovnika o radu 
Skupštine opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten Opštine 
Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na 
sjednici  održanoj 28.02.2023. godine  donosi  
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Z A K Lj U Č A K 

 1.Usvaja se  Izvještaj o realizaciji Programa rada 

Skupštine opštine Ugljevik  za  2022.godinu. 

  2.  Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom biltenu 
opštine Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                               

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-013- 8 /23                           PREDSJEDNIK  SO-e                                                                                                                                                                                                                                             

Datum, 28.02.2023.godine                      Zoran Lazić                                                                                                                                                                

 

     Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni 
bilten opštine Ugljevik 7/17i 5/21) i 39. Poslovnika o radu 
Skupštine opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten Opštine 
Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na 
sjednici  održanoj 28.02.2023. godine  donosi  

 

Z A K Lj U Č A K 

1.Usvaja se  Program radai finansijski plan „Turističke 

organizacije  opštine    Ugljevik“ za  2023.godinu. 

 

  2. Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom biltenu 
opštine Ugljevik“. 

 

 REPUBLIKA   SRPSKA                                                                               

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-013- 2 /23                            PREDSJEDNIK  SO-e                                                                                                                                                                                                                                             

Datum, 28.02.2023.godine                      Zoran Lazić                                                                                                                                                                

 

     Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni 
bilten opštine Ugljevik 7/17i 5/21) i 39. Poslovnika o radu 
Skupštine opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten Opštine 
Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na 
sjednici  održanoj 28.02.2023. godine  donosi  

 

Z A K Lj U Č A K 

 

1. Usvaja se  Program rada i finansijski plan  Centra 
za socijalni rad Ugljevik za 2023.god.  
 

 2.  Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom  
       biltenu opštine Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                               

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-013- 5 /23                       PREDSJEDNIK  SO-e                                                                                                                                                                                                                                             

Datum, 28.02.2023.godine                   Zoran Lazić                                                                                                                                                                

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni 
bilten opštine Ugljevik 7/17i 5/21) i 39. Poslovnika o radu 

Skupštine opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten Opštine 
Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na 
sjednici  održanoj 28.02.2023. godine  donosi  

 

Z A K Lj U Č A K 

1.Usvaja se  Program rada i finansijski plan  Agencije 
za razvoj malih i srednjih    preduzeća za 2023.godinu.  

 

  2. Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom     
 biltenu opštine Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                               

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-013- 3 /23                             PREDSJEDNIK  SO-e                                                                                                                                                                                                                                             

Datum, 28.02.2023.godine                        Zoran Lazić                                                                                                                                                                

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni 
bilten opštine Ugljevik 7/17i 5/21) i 39. Poslovnika o radu 
Skupštine opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten Opštine 
Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na 
sjednici  održanoj 28.02.2023. godine  donosi  

 

Z A K Lj U Č A K 

1.Usvaja se  Program rada i finansijski plan  Centra za 
kulturu “Filip Višnjić“ Ugljevik za 2023.godinu.  

 

 2. Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom biltenu 
opštine Ugljevik“. 

 

 

 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                               

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-013- 6 /23                             PREDSJEDNIK  SO-e                                                                                                                                                                                                                                             

Datum, 28.02.2023.godine                       Zoran Lazić                                                                                                                                                                

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni 
bilten opštine Ugljevik 7/17i 5/21) i 39. Poslovnika o radu 
Skupštine opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten Opštine 
Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na 
sjednici  održanoj 28.02.2023. godine  donosi  

 

Z A K Lj U Č A K 

1. Usvaja se  Program  rada i finansijski plan  JZU Doma 
zdravlja Ugljevik za  2023.godinu.  

 

  2.  Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom biltenu 
opštine Ugljevik“. 

 

 REPUBLIKA   SRPSKA                                                                               

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        
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Broj: 01-013- 4 /23                            PREDSJEDNIK  SO-e                                                                                                                                                                                                                                             

Datum, 28.02.2023.godine                      Zoran Lazić                                                                                                                                                                

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni 
bilten opštine Ugljevik 7/17i 5/21) i 39. Poslovnika o radu 
Skupštine opštine Ugljevik,  (,,Službeni bilten Opštine 
Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na 
sjednici  održanoj 28.02.2023. godine  donosi  

 

Z A K Lj U Č A K 

1. Usvaja se  Program  rada i finansijski plan  JU 
SRC“Rudar“ Ugljevik za 2023.godinu.  

 

2.  Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom biltenu 
opštine Ugljevik“. 

  

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                               

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                        

Broj: 01-013- 1 /23                                PREDSJEDNIK  SO-e                                                                                                                                                                                                                                             

Datum, 28.02.2023.godine                            Zoran Lazić                                                                                                                                                                

 

Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 8) Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
97/16, 36/19 i 61/21), člana 48. stav 4. Zakona o 
službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne 
samouprave samoupravi („Službeni glasnik Republike 
Srpske“ broj 97/16) i člana 68. stav 1. tačka 8. („Službeni 
bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17 i 5/21) Načelnik 
opštine Ugljevik  d o n o s i  

 

P R A V I L N I K 

O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ 
ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA 

U OPŠTINSKOJ UPRAVI 

 

Član 1. 

 

U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji 
radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik („Službeni 
bilten opštine Ugljevik“, broj 2/21, 7/21, 9/21 12-2/21, 
1/22, 2/22, 4/22 i 7/22) u članu 36.  Odjeljku V-3 
Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne 
poslove i društvene djelatnosti, Odsijek za društvene 
djelatnosti u tački 4. uslovi mijenjaju se i glase; „VSS 
društvenog smijera ili završen prvi ciklus studija koji se 
vrednuje sa 240 ECTS bodova, najmanje tri godine 
radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja“.   

 

 

Član 2. 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                           

NAČELNIK OPŠTINE UGLjEVIK                                 Broj: 
02-12- 6 /23                            NAČELNIK OPŠTINE                                    

Datum,02.03. 2023. godine            Vasilije Perić,dipl.ek. 

                                                                                                                          

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj:02-022-3/2022 

Datum, 26.12.2022. godine 

 

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 
97/16, 36/19 i 61/21) i člana 68. i 89. Statuta opštine 
Ugljevik (,,Službeni bilten opštine Ugljevik'', br. 7/17 i 
5/21), Načelnik opštine Ugljevik donosi 

 

RJEŠENjE 

o osnivanju Savjeta za obrazovanje i zapošljavanje 
opštine Ugljevik 

 

I 

Osniva se Savjet za obrazovanje i zapošljavanje opštine 
Ugljevik (u daljem tekstu: Savjet). 

 

II 

Članove Savjeta čine predstavnici sljedećih institucija i 
organizacija: 

1. Vasilije Perić – Načelnik opštine Ugljevik, 

2. Žarko Novaković – predstavnik RiTE Ugljevik, 

 

3. Dušan Đukanović – predstavnik DOO ,,Uniflex'', 

4. Goran Jovanović – predstavnik DOO ,,Greiner'', 

5. Vesna Lakić – direktor JU SŠC ,,Mihailo Petrović 
Alas'', Ugljevik, 

6. Milorad Jugović – šef poslovnice Zavoda za 
zapošljavanje – Biro Ugljevik, 

7. Gordana Radovanović – direktor Agencije za razvoj 
MSP, 

8. Verica Petrović – načelnik Odjeljenja za društvene 
djelatnosti, 

9. Dževid Ahmetović – načelnik Odjeljenja za privredu, 

10. Spasenija Mirković – šef Odsjeka za društvene 
djelatnosti. 

 

Savjet se imenuje na mandatni period od godinu dana, 
tj. do kraja 2023. godine. 

 

III 

Savjet ima za cilj da osigura djelotvorno i efikasno 
približavanje tržišta rada i obrazovnog sistema. 

Zadaci Savjeta su sljedeći: 

1. Pripremanje i predlaganje aktivnih mjera 
zapošljavanja; 

2. Priprema i provođenje istraživanja za potrebe 
definisanja kratkoročne i dugoročne prognoze kretanja 
ponude posla na tržištu rada kroz pripremu akcionih 
planova zapošljavanja, u skladu sa metodologijom rada 
Savjeta; 

3. Savjetovanje škola radi usklađivanja upisne politike 
sa zahtjevima i potrebama lokalnog tržišta rada za 
redovno obrazovanje i za obrazovanje odraslih; 



22                                                   SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLJEVIK – Broj 1/23                                                 06.3.2023. 

 

4. Savjetovanje škola po pitanju izmjena Nastavnih 
planova i programa (u daljem tekstu-NPP) koji se 
izrađuju u školama i čiji sadržaj ne prelazi obim od 30% 
sveukupnog NPP, a u skladu sa potrebama lokalnog 
tržišta rada; 

5. Savjetovanje škola kod pokretanja inicijative kod 
nadležnog ministarstva za donošenje novih ili izmjene i 
dopune postojećih nastavnih planova i programa u 
redovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih; 

6. Savjetovanje škola kod pokretanja inicijative prema 
nadležnom ministarstvu za uvođenje novih zanimanja 
za redovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; 

7. Učestvovanje u pronalaženju i 
opremanju/modernizaciji potrebnih prostora za 
instaliranje novih školskih radionica i kabineta; 

8. Iniciranje uvođenja i unapređenja profesionalne 
orijentacije u školama i/ili relevantnim institucijama; 

9. Savjetovanje postojećih i potencijalnih organizatora 
obrazovnih sadržaja po pitanju specifičnih potreba na 
tržištu rada; 

10. Podsticanje na aktivnosti koje imaju za cilj 
unapređenje uslova za organizovanje formalnih i 
neformalnih programa obrazovanja odraslih što  

 

će doprinijeti usklađivanju ponude i potražnje na tržištu 
rada; 

11. Angažovanje na unapređenju svijesti kod učenika, 
polaznika i poslodavaca o potrebi za cjeloživotnih 
učenjem; 

12. Angažovanje na poboljšanju kvaliteta stručnog 
obrazovanja i obuke učenika i polaznika u skladu sa 
najboljim praksama; 

13. Definisanje i predlaganje potrebnih stručnih 
kvalifikacija za određene profile zanimanja u skladu sa 
poslodavcima; 

14. Analiziranje postojećih i potrebnih kompetencija 
unutar određenih profila zanimanja; 

15. Razmatranje primjene unaprijeđenih nastavnih 
planova i programa u redovnom obrazovanju i 
obrazovanju odraslih; 

16. Ostvarivanje saradnje sa školskim odborima i 
direktorima škola i davanje preporuka; 

17. Ostvarivanje saradnje na polju obrazovanja sa 
drugim zainteresovanim subjektima iz susjednih i drugih 
gradova i opština u zemlji i inostranstvu. 

 

IV 

Rad Savjeta se uređuje Poslovnikom o radu. 

Administrativno-tehničke poslove za potrebe savjeta 
vršiće Opštinska uprava, a sastanke sazivati 
koordinator imenovan na prvom sastanku. 

 

V 

Izvještaj o radu Savjet podnosi Načelniku opštine i po 
ukazanoj potrebi Skupštini opštine. 

 

VI 

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

 

VII 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje da važi 
Rješenje br. 02-022-6/21 od 30.11.2021. godine. 

                                                                                               
NAČELNIK OPŠTINE 

                                        Vasilije Perić, dipl.ek. 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 
97/16,36/19,61/21), člana 54. stav 3. Pravilnika o 
kancelarijskom poslovanju Administrativne službe 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“,broj: 
2/07) i člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten opštine Ugljevik“,broj 7/17,5/21), Načelnik opštine 
Ugljevik donosi 

 

RJEŠENjE 

o vođenju popisa akata za 2023. godinu 

 

Član 1. 

U 2023. godini popis akata vodiće se za sledeća 
akta koja se pojavljuju u većem broju sa navedenim 
klasifikacionim i rednim brojem kako slijedi: 

 

1. Uvjerenja - potvrda povratnika za regulisanje 
prava po osnovu povratka, izbjeglica, raseljenih 
lica i povratnika.............................................07-1, 

2. Popis akata Rješenja o ocjenjivanju 
zaposlenih.....................................................11-1, 

3. Uvjerenja iz radnog odnosa.........................110-1, 
4. Uvjerenja o visini i prosječnom ličnom 

dohotku.........................................................110-2, 
5. Rješenja o utvrđivanju koeficijenta za obračun 

osnovne plate..............................................131-1, 
6. Rješenja o radu kada se po zakonu ne 

radi..............................................................133-1, 
7. Popis akata za izdate putne naloge............135-1, 
8. Popis akata za itdare putne naloge motornih 

vozila...........................................................135-2, 
9. Rješenja o korišćenju godišnjeg odmora….141-1, 
10. Rješenja o plaćenom odsustvu....................142-1, 
11. Izvodi iz MKR i uvjerenja vezanih za 

MKR..............................................................200-1, 
12. Upis u matičnu knjigu rođenih na osnovu 

prijave...........................................................200-2, 
13. Provjera kroz matičnu knjigu rođenih...........200-3, 
14. Izvodi iz MKV i uvjerenja vezanih za 

MKV..............................................................201-1, 
15. Upis u matičnu knjigu vjenčanih na osnovu 

prijave..........................................................201-2, 
16. Izvodi iz MKU i uvjerenja vezanih za 

MKU.............................................................202-1, 
17. Upis u matičnu knjigu umrlih na osnovu 

prijave...........................................................202-2, 
18. Izvodi iz MKD i uvjerenja vezanih za 

MKD..............................................................204-1, 
19. Uvjerenja o državljanstvu..............................204-2, 
20. Provjera kroz knjigu državljanja....................204-3, 
21. Zahtjevi za regresiranje u poljopriv...............330-1, 
22. Komunalna naknada.....................................370-1, 
23. Dodjela kućnog broja....................................370-2, 
24. Knjiga računa................................................403-1, 
25. Izvodi otvorenih stavki..................................403-2,  
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26. Knjiga primljenih situacija..........................403-3, 
27. Popis akata za trezorsko poslovanje.........403-4, 
28. Popis akata za trezorsko poslovanje OU i 

računovodstva............................................403-5, 
29. Rješenja o uknjiženju osnovnog-stalnog 

sredstva......................................................404-1, 
30. Uvjerenja za kratkoročna kreditiranja….....442-1, 
31. Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta..475-1, 
32. Naknade za korišćenje građevinskog 

zemljišta....................................................475-2, 
33. Poziv za prijavu nepokretnosti..................451-1 
34. Prijava i odjava lica koja su regulisala vojnu 

obavezu....................................................832-1, 
35. Regulisanje vojne obaveze......................835-1, 
36. Popis akata spornih učešća u OS VRS...835-2, 
37. Izvještaji, mišljenja,sugestije,preporuke internog 

revizora....................................................014-1, 

 

Član 2. 

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi 
Rješenje broj: 02-052-2/22 od 04.01.2022. godine i 
broj:02-052-7/22 od 18.01.2022. godine i 02-052-99/22 
od 16.05.2022. godine. 

 

Član 3. 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                           

OPŠTINA UGLjEVIK                                                            

NAČELNIK OPŠTINE                                                         

Broj: 02-052-2 /23                         NAČELNIK OPŠTINE 

Datum   03  .01.2023. godine        Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

 

Na osnovu člana 82.stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 
97/16,36/19,61/21), a u vezi sa članom 10. Uredbe o 
kancelarijskom poslovanju („Službeni glasnik Republike 
Srpske“,broj: 8/20) i člana 68. i 89. Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“,broj 
7/17,5/21), Načelnik opštine Ugljevik donosi 

 

RJEŠENjE 

o brojčanim oznakama organizacionih jedinica i 
stvaralaca akata za 2023.godinu 

 

Član 1. 

Utvrđuju se brojčane oznake organizacionih jedinica i 
stvaralaca akata za Skupštinu opštine, Načelnika 
opštine i Opštinsku upravu opština Ugljevik i to: 

 

1. Skupština opštine..........................................01 
1.1. Odbor za žalbe..............................................01/1 
1.2. Sekretar SO-e................................................01/2 

 
2. Načelnik opštine..............................................02 

Opštinska uprava: 

 2.1.Odjeljenje za opštu upravu.............................02/1 
2.2. Odjeljenje za privredu....................................02/2 

2.3. Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno  
       komunalne poslove i društ. djela……….......02/3 
2.4. Odjeljenje za finansije................................. 02/4 
2.5. Odjeljenje za poljoprivredu...........................02/5 
2.6. Odsijek za javne nabavke, investicije i  
       nadzor......................................................... 02/6 
2.7. Odsijek za poslove civilne zaštite................02/7 
2.8. Odsijek za poslove skupštine i ljudske  
       resurse.........................................................02/8 
2.9. Odsijek komunalne policije..........................02/9 
2.10.Odsijek za inspekcijske poslove................02/10 
2.11. Odsijek za povratnike...............................02/11 
2.12. Teritorijalna vatrogasna jedinica...............02/12 
2.13. Kabinet načelnika opštine.........................02/13 

3. Jedinica za internu reviziju.........................03 

 

 

Član 2. 

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi 
Rješenje broj: 02-052-1/22 od 04.01.2022. godine 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“,broj:1/22) 

 

Član 3. 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                           

OPŠTINA UGLjEVIK                                                            

NAČELNIK OPŠTINE                                                         

Broj: 02-052- 1 /23                            NAČELNIK OPŠTINE 

Datum  03 .01. 2023. godine             Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                                                                                                                                                                                                                                          
Načelnik Opštine                                                                                                  
Broj: 02-111-6/23                                                                                                                                                                                                         
Datum: 15.02.2023. godine                                                                                                       

 

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 
97/16, 36/19 i 61/21), člana 68. i 89. Statuta opštine               
Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 7/17 i 
5/21) i člana 5. Odluke o finansiranju/sufinansiranju u 
oblasti sporta i fizičke kulture opštine Ugljevik („Službeni 
bilten opštine Ugljevik“, broj: 1/15), Načelnik opštine 
Ugljevik  d o n o s i 

 

RJEŠENjE 

o imenovanju komisije za raspodjelu  

sredstava za sport i fizičku kulturu 

 

Član 1. 

Imenuje se komisija za raspodjelu sredstava za sport i 
fizičku kulturu u sastavu: 

 
1. Aleksandar Krstić, dipl. pravnik, predsjednik, 

2. Danko Mijatović, dipl. ek., član,  

3. Dejan Gavrić, dipl. pravnik, član, 

4. Milkica Nikolić, dipl. ek., član i 
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5. Dijana Tomić, dipl. ek., član. 

 

Član 2. 

Zadatak komisije je da razmotri prispjele zahtjeve nakon 
provedenog javnog oglasa i utvrdi prijedlog Odluke o 
raspodjeli sredstava na osnovu programa rada i 
finansijskog plana za godinu u kojoj se sredstva 
dodjeljuju kao i na osnovu podnesenog izvještaja o radu 
i utrošku sredstava u prethodnoj godini. 

Komisija utvrđuje prijedlog Odluke na osnovu kriterijuma 
za dodjelu sredstava sportskim udruženjima u skladu sa 
Odlukom o finansiranju/sufinansiranju u oblasti sporta i 
fizičke kulture opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj: 1/15). 

Komisija postupa i po zahtjevima za odobravanje 
sredstava predviđenih kao rezerva za sport i utvrđuje 
prijedlog odluke o odobravanju sredstava na osnovu 
propisanih kriterijuma u članu 21. Odluke o 
finansiranju/sufinansiranju u oblasti sporta i fizičke 
kulture opštine Ugljevik. 

Konačnu Odluku o raspodjeli sredstava donosi Načelnik 
opštine Ugljevik. 

 

Član 3. 

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

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje da važi 
Rješenje broj: 02-111-13/22 od 03.03.2022. godine.  

  

                                                                                               
NAČELNIK OPŠTINE                                                                                               
Vasilije Perić, dipl.ek. 

 
Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku Opštinskoj upravi 
Ugljevika da se u mjesecu NOVEMBRU može izvršiti  
realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija: 

 

-511100-Izdaci za nabavku zgrada i 
objekata..................................................132.265,00KM 

-412200-Rashodi po utr.el.energ.........   ..15.313,00KM 

-412300-Rashodi za režijski 
materijal.............................................   ......4.100,00KM 

-413300-Rashodi za kamate na 
kredite.....................................................23.185,00KM 

 

Na poziciju: 

 

-631900-Ostali izdaci....................    ......15.859,00KM 

-516100-Izdaci za nabavku sitnog 
inventara..................................................5.003,00KM 

-412100-Rashodi za osnovu zakupa..........1.400,00KM 
-412500-Rashodi za tekuće održa.......   ..64.311,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge...  ....14.681,00KM 

-412900-Ostali rashodi...................     .....64.321,00KM 

-413900-Rashodi za zatezne kamate... .....4.972,00KM 
-419100-Rashodi po sudskim rješenj..   ....4.291,00KM 

-487300-Transferi jedinicama lokalne 
samouprave....................................................25,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-1533  /22                                                                                                   

Datum:26.12.2022.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku Opštinskoj upravi 
Ugljevika da se u mjesecu NOVEMBRU može izvršiti  
realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija: 

 

-411100-Rashodi za bruto plate............89.520,00KM 

-511100-Izdaci za nabavku zemljišta..  ..6.997,00KM 

-638100-Ostali izdaci.......................  ......5.565,00KM 

 

Na poziciju: 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje..13.073,00KM 

-412600-Rashodi po osnovu putovanja......1.324,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge..... ...17.756,00KM 

-412900-Ostali rashodi.....................    .....47.222,00KM 

-413900-Rashodi za zatezne kamate.........5.944,00KM 

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima  ..6.689,00KM 

-487200-Transferi lokal. Zajednicama      ..3.437,00KM 

-516100-Izdaci za nab.sitnog inven....   ....6.997,00KM 

 

II 

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

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-1531  /22                                                                                                   

Datum:27.12.2022.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku Turističkoj 
organizaciji Opštine  Ugljevika da se u mjesecu 
DECEMBRU može izvršiti  realokaciju budžetskih 
sredstava sa sljedećih pozicija: 

 

-411100-Rashodi za bruto plate...............1.689,00KM 

-412900-Ostali rashodi.............................2.000,00KM 

 

Na poziciju: 

-511300-Izdaci za nabavku opreme..........3.688,00KM 

-631900-Ostali izdaci u zemlji..........................1,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-1511  /22                                                                                                   

Datum:07.07.2022.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku JU Centru za 
socijalni rad iz  Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU 
može izvršiti  realokaciju budžetskih sredstava sa 
sljedećih pozicija: 

 

-411100-Rashodi za bruto plate...............2.406,00KM 

-412300-Rashodi za režijski materijal .....341,00KM 

 

Sa pozicije Socijalne zaštite: 

-416100-Doznake na ime socij.zaštite...11.833,00KM 

 

Na poziciju: 

-411300-Rashodi za nak.plata za vrijeme 
bolovanja...................................................1.867,00KM 

-411400-Rashodi za otpremnine..................539,00KM 

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener…...190,00KM 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje......151,00KM 

 

Na poziciju Socijalne zaštite: 

-416300-Pomoć pružiocima usluga.........11.704,00KM 

-412200-Rashodi po osn.utr.el.energ...........129,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40- 1509 /22                                                                                                   

Datum:27.12.2022.god                                                  

                             

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“ iz  Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU 
može izvršiti  realokaciju budžetskih sredstava sa 
sljedećih pozicija: 

 

-412200-Rashodi po osn.utr.el.energ.........2.480,00KM 
-511200-Izdaci za rekon.i inv.održ.................850,00KM 

 

Na poziciju: 

-412300-Rashodi za režijski materijal.............770,00KM 

-412400-Rashodi za mater.za poseb.namje...114,00KM 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje...........20,00KM 

-412600-Rashodi po osn.putovanja.................10,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge...............276,00KM 

-413900-Rashodi za zatezne kamate.............780,00KM 

-511300-Izdaci za nabavku post.i oprem…..1.360,00KM 

 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                    NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                  Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40- 1505 /22                                                                                                   

Datum:27.12.2022.god                                                  

                  

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“ iz  
Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti  
realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija: 

 

-412700-Rashodi za stručne usluge..........1.600,00KM 

 

Na poziciju: 

-412200-Rashodi po osn.utr.el.energ..........400,00KM 

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

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

-413900-Rashodi za zatezne kamate.........410,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-1503  /22                                                                                                   

Datum:27.12.2022.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centar za 
kulturu „Filip Višnjić“ iz  Ugljevika da se u mjesecu 
DECEMBRU može izvršiti  realokaciju budžetskih 
sredstava sa sljedećih pozicija: 

 

-411100-Bruto plate zaposlenih................1.800,00KM 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje......484,00KM 

 

Na poziciju: 

-411300-Rashodi nakn.za vrijeme bolov..1.800,00KM 

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

-412400-Rashodi za pos.namjene..............207,00KM 

-413900-Rashodi za zatezne kamate.........234,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-1502  /22                                                                                                   

Datum:27.12.2022.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Opštinska 
uprava Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može 
izvršiti  realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih 
pozicija: 

 

-412200-Rashodi po osn.utr.el.ener........2.707,00KM 

-412800-Rashodi za odr.javnih povr......13.628,00KM 

 

Na poziciju: 

-412500-Rashodi za tekuće održ.................491,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge..........2.216,00KM 

-621300-Izdaci za otplatu glavnice..........13.628,00KM 

 

II 

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

III 

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

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-1527  /22                                                                                                   

Datum:28.12.2022.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Mjesne zajednice 
sa opštine  Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU 
može izvršiti  realokaciju budžetskih sredstava sa 
sljedećih pozicija: 

 

-412900-Ostali rashodi...............................219,00KM 

-412100-Rashodi za zakup.....................1.000,00KM 

 

Na poziciju: 

-413900-Rashodi za zatezne kamate.............219,00KM 

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener…...1.000,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-1528  /22                                                                                                   

Datum:27.12.2022.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Agenciji za razvoj 
malih i srednjih preduzeća Opštine   Ugljevika da se u 
mjesecu DECEMBRU može izvršiti  realokaciju 
budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija: 

 

-411100-Rashodi za bruto plate..............5.183,00KM 

-412600-Rashodi za službena putovanja....302,00KM 

-511300-Izdaci za nabavku opreme............326,00KM 

 

Na poziciju: 

-411400-Rashodi za otpremnine.................914,00KM 

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener…...251,00KM 

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

-412900-Ostali rashodi..............................2.188,00KM 

-638100-Ostali izdaci................................2.407,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40- 1514 /22                                                                                                   

Datum:28.12.2022.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj upravi  
Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti  
realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija: 

 

-411100-Rashodi za bruto plate.............. 5.000,00KM 

-411300-Rashodi za vrijeme bolovanja....3.000,00KM 

 

Na poziciju: 

-412700-Rashodi za stručne usluge............800,00KM 

-412900-Ostali rashodi.............................7.200,00KM 

 

II 

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

III 

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

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-1526  /22                                                                                                   

Datum:28.12.2022.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
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budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječiji vrtić 
„Duško Radović“ iz   Ugljevika da se u mjesecu 
NOVEMBRU može izvršiti  realokaciju budžetskih 
sredstava sa sljedećih pozicija: 

 

-411300-Rashodi za vrijeme bolovanja…...2.430,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge...........3.412,00KM 

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima.......295,00KM 

-511200-Izdaci za invest.održavanje.............425,00KM 

 

Na poziciju: 

-412900-Ostali rashodi................................2.507,00KM 

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz 
budžeta..........................................................500,00KM 

-511300-Izdaci za nabavku opreme..............552,00KM 

-516100-Izdaci za nabavku sitnog inven…...573,00KM 

-638100-Ostali izdaci iz transakcija...........2.430,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-1518  /22                                                                                                   

Datum:28.12.2022.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“ iz  Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU 
može izvršiti  realokaciju budžetskih sredstava sa 
sljedećih pozicija: 

 

-412200-Rashodi po osn.utr.el.energ............300,00KM 

 

Na poziciju: 

-413900-Rashodi za zatezne kamate...........300,00KM 

 

II 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za 
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog 

Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački  1 ovog 
Rješenja. 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-1519  /22                                                                                                   

Datum:28.12.2022.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Turističkoj 
organizaciji Opštine  Ugljevika da se u mjesecu 
DECEMBRU može izvršiti  realokaciju budžetskih 
sredstava sa sljedećih pozicija: 

 

-411100-Rashodi za bruto plate...............2.000,00KM 

 

Na poziciju: 

-511300-Izdaci za nabavku opreme.........2.000,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-1513 /22                                                                                                   

Datum:28.12.2022.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“ iz   
Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti  
realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija: 
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-511300-Izdaci za nabavku opreme............270,00KM 

 

Na poziciju: 

-638100-Ostali izdaci..................................270,00KM 

 

II 

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

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-1530  /22                                                                                                   

Datum:30.12.2022.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinske uprave   
Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti  
realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija: 

 

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz 
budžeta.........................................................1.009,00KM 

-Budžetska rezerva....................................12.974,00KM 

 

Na poziciju: 

-412600-Rashodi za stručne usluge.............524,00KM 

-412900-Ostali rashodi.......................... .......485,00KM 

-419100-Rashodi po sudskim rješenj.......12.974,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-19  /23                                                                                                   

Datum:04.01.2023.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Turističkoj 
organizaciji Opštine   Ugljevika da se u mjesecu 
DECEMBRU može izvršiti  realokaciju budžetskih 
sredstava sa sljedećih pozicija: 

 

-411200-Bruto naknade troškova 
zaposlenih....................................................4.000,00KM 

 

Na poziciju: 

-412700-Rashodi za stručne usluge.............3.000,00KM 

-412100-Rashodi po osnovu zakupa............1.000,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40- 1493 /23                                                                                                   

Datum:04.01.2023.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“ iz   
Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti  
realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija: 

 

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

-411100-Rashodi za bruto plate.................180,00KM 

 

Na poziciju: 

-412300-Rashodi za režijski materijal........30,00KM 

-411300-Rashodi za nak.za vrijeme 
bolovanja....................................................180,00KM 

 

II 



30                                                   SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLJEVIK – Broj 1/23                                                 06.3.2023. 

 

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

III 

 

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

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-5  /23                                                                                                   

Datum:10.01.2023.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“ iz   Ugljevika da se u mjesecu 
DECEMBRU može izvršiti  realokaciju budžetskih 
sredstava sa sljedećih pozicija: 

 

-412200-Rashodi za utr.el.energ.................450,00KM 

-412900-Ostali rashodi................................400,00KM 

 

Na poziciju: 

-413900-Rashodi za zatezne kamate............350,00KM 

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

-412700-Rashodi za stručne usluge.............200,00KM 

-412600-Rashodi po osnovu putovanja........200,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-13  /23                                                                                                   

Datum:10.01.2023.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Agenciji za razvoj 
malih i srednjih preduzeća Opštine  Ugljevika da se u 
mjesecu DECEMBRU može izvršiti  realokaciju 
budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija: 

 

 

-411100-Rashodi za bruto plate...............3.050,00KM 

 

Na poziciju: 

-411200-Rashodi za bruto naknade....... 2.000,00KM 

-412200-Rashodi za utr.el.energ................400,00KM 

-412900-Ostali rashodi...............................640,00KM 

-413900-Rashodi za zatezne kamate...........10,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-10  /23                                                                                                   

Datum:10.01.2023.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinska uprava   
Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti  
realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija: 

 

-Budžetska rezerva......................................1.280,00KM 

 

Na poziciju: 

-412700-Rashodi za stručne usluge............1.280,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

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

Broj: 02/5-40-41  /23                                                                                                   

Datum:10.01.2023.god                                                  

 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
kulturu „Filip Višnjić“ iz Ugljevika da se u mjesecu 
DECEMBRU može izvršiti  realokaciju budžetskih 
sredstava sa sljedećih pozicija: 

 

-411100-Bruto plate zaposlenih.............6.100,00KM 

-412200-Rashodi po osn.utr.el.ener..........570,00KM 

 

Na poziciju: 

-411200-Bruto naknade troškova 
zaposlenih..................................................4.830,00KM 

-411300-Rashodi za nak.za vrijeme bolov....795,00KM 

-412300-Rashodi za režijski materijal...........190,00KM 

-412600-Rashodi po osn.putovanja...............110,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge..............170,00KM 

-413900-Rashodi za zatezne kamate............100,00KM 

-638100-Ostali izdaci....................................475,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-16  /23                                                                                                   

Datum:12.01.2023.god                                                  

                   

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj upravi  
Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti  
realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija: 

 

 

-511100-Izdaci za izg.prib.zgrada i 
objekata........................................................5.284,00KM 

-Budžetska rezerva....................................91.067,00KM 

 

Na poziciju: 

-412500-Rashodi za tekuće održ..............18.553,00KM 

-412600-Rashodi po osnovu putovanja......1.024,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge.........26.580,00KM 

-412900-Ostali rashodi.............................36.600,00KM 
-419100-Rashodi po sudskim rješenjima...4.610,00KM 

-413900-Rashodi za zatezne kamate.........3.700,00KM 

-516100-Izdaci za nabavku sitnog inven….5.284,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-40  /23                                                                                                   

Datum:12.01.2023.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“ iz  
Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti  
realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija: 

 

 

-411100-Rashodi za bruto plate………........1.400,00KM 

-511300-Izdaci za nab.postrojenja i opre…….700,00KM 

-412900-Ostali rashodi....................................680,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge.............1.900,00KM 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje…......500,00KM 

 

Na poziciju: 

-413900-Rashodi za zatezne kamate............360,00KM 

-412200-Rashodi za utr.el.energ................1.020,00KM 

-411200-Rashodi za bruto naknade...........3.800,00KM 

 

 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-20  /23                                                                                                   

Datum:13.01.2023.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Agencija za razvoj 
malih i srednjih preduzeća Opštine  Ugljevik da se u 
mjesecu DECEMBRU može izvršiti  realokaciju 
budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija: 

 

-411100-Rashodi za bruto plate................395,00KM 

 

Na poziciju: 

-412200-Rashodi za utr.el.energ.................170,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge..............50,00KM 

-412900-Ostali rashodi................................175,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40- 27 /23                                                                                                   

Datum:13.01.2023.god                                                  

                   

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“ iz  
Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti  
realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija: 

 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.........70,00KM 

 

Na poziciju: 

-413900-Rashodi za zatezne kamate..............70,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-33  /23                                                                                                   

Datum:17.01.2023.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“  iz  Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU 
može izvršiti  realokaciju budžetskih sredstava sa 
sljedećih pozicija: 

 

-412200-Rashodi po osn.utr.el.energ..........100,00KM 

 

Na poziciju: 

 

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

-412500-Rashodi za tekuće održavanje........80,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          
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Broj: 02/5-40- 32 /23                                                                                                   

Datum:17.01.2023.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Agenciji za razvoj 
malih i srednjih preduzeća Opštine  Ugljevik da se u 
mjesecu DECEMBRU može izvršiti  realokaciju 
budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija: 

 

-411100-Rashodi za bruto plate.................3.547,00KM 

 

Na poziciju: 

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima..3.547,00KM 

 

II 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-36  /23                                                                                                   

Datum:17.01.2023.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinska uprava   
Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti  
realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija: 

 

-Budžetska rezerva...................................11.000,00KM 

 

Na poziciju: 

-415200-Grantovi u zemlji............................3.000,00KM 

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz 
budžeta.......................................................8.000,00KM 

 

II 

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

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40- 55 /23                                                                                                   

Datum:17.01.2023.god                                                  

 

 

 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinska uprava   
Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti  
realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija: 

 

-Budžetska rezerva..................................8.487,00KM 

 

Na poziciju: 

-631900-Ostali izdaci..............................8.487,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-71  /23                                                                                                   

Datum:19.01.2023.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 
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R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinska uprava   
Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti  
realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija: 

 

-Budžetska rezerva....................................31.513,00KM 

 

 

Na poziciju: 

-412900-Ostali rashodi................................5.000,00KM 

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz 
budžeta.....................................................12.000,00KM 

-412600-Rashodi za služ.putovanja..............614,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge..........1.824,00KM 

-412800-Rashodi za održ.javnih površina..12.075,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40- 73 /23                                                                                                   

Datum:23.01.2023.god                                                  

                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Mjesne zajednice 
opštine   Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može 
izvršiti  realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih 
pozicija: 

 

-412100-Rashodi za zakup.............................421,00KM 

 

Na poziciju: 

-412200-Rashodi za utr.el.energ...................367,00KM 

-413900-Rashodi za zatezne kamate..............54,00KM 

 

II 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za 
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog 

Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački  1 ovog 
Rješenja. 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-72  /23                                                                                                   

Datum:23.01.2023.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječiji vrtić 
„Duško Radović“ iz   Ugljevik da se u mjesecu 
DECEMBRU može izvršiti  realokaciju budžetskih 
sredstava sa sljedećih pozicija: 

 

-411100-Rashodi za bruto plate...............7.780,00KM 

-411300-Rashodi za nak.za vrijeme 
bolovanja.....................................................2.570,00KM 

-411400-Rashodi za otpremnine.................2.000,00KM 

-412300-Rashodi za režijski materijal............407,00KM 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.........518,00KM 

-412600-Rashodi za službeno putovanje.......328,00KM 

-413900-Rashodi za zatezne kamate.............213,00KM 

 

Na poziciju: 

-411200-Rashodi za bruto naknade........12.350,00KM 

-412200-Rashodi za utr.el.energ..................267,00KM 

-412400-Rashodi za mater.za 
poseb.namjene............................................862,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge............337,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-58  /23                                                                                                   

Datum:23.01.2023.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
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68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Narodnoj biblioteci 
iz   Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti  
realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija: 

 

-412200-Rashodi za utr.el.energ...............120,00KM 

 

Na poziciju: 

-412300-Rashodi za režijski materijal........120,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40- 56 /23                                                                                                   

Datum:23.01.2023.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj uprav   
Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti  
realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija: 

 

-487400-Transferi od fondova...................134,00KM 

 

Na poziciju: 

-487200-Transferi od entiteta......................12,00KM 

-412900-Ostali rashodi..............................122,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-74  /22                                                                                                   

Datum:23.01.2023.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskim korisnicima  Opštine Ugljevik 
da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti  realokaciju 
budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija: 

 

Sa pozicije Socijalne zaštite: 

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz 
budžeta.......................................................17.024,00KM 

 

Na poziciju JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ iz Ugljevika: 

-411200-Rashodi za bruto naknade............3.444,00KM 

 

Na poziciju JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ iz Ugljevika: 

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

-412300-Rashodi za režijski materijal............430,00KM 

-412400-Rashodi za mater.za pos.namje... 3.862,00KM 

-412900-Ostali rashodi................................6.540,00KM 

-638100-Ostali izdaci..................................2.234,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-116  /23                                                                                                   

Datum:30.01.2023.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 
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Odobrava se budžetskom  korisniku Opštinske uprave 
Opštine Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može 
izvršiti  realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih 
pozicija: 

 

-Budžetska rezerva....................................16.600,00KM 

-414100-
Subvencije..................................................45.047,00KM 

 

Na poziciju  Opštinske uprave: 

-412700-Rashodi za stručne usluge...........6.000,00KM 

-412800-Rashodi za održ.javnih površina…....37,00KM 

-631900-Ostali izdaci..................................1.200,00KM 

-415200-Grantovi u zemlji........................54.400,00KM 

 

Na poziciju Mjesnih zajednica: 

-412200-Rashodi za utr.el.energ......................3,00KM 

-413900-Ostali rashodi.....................................2,00KM 

 

Na poziciju JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ iz Ugljevika: 

-412400-Rashodi za mater.za pos.namjene......5,00KM 

 

II 

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

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-153  /23                                                                                                   

Datum:01.02.2023.god                                                  

 

                   

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku Opštinske uprave 
Opštine Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može 
izvršiti  realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih 
pozicija: 

 

-414100-Subvencije..................................24.000,00KM 

-412300-Rashodi za režijski materijal….....2.000,00KM 

-511300-Izdaci za nab.postrojenja...........12.252,00KM 

 

 

Na poziciju  Opštinske uprave: 

 

-412900-Ostali rashodi..............................132,00KM 

-412100-Rashodi za zakup............................200,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge.........3.000,00KM 

-639100-Ostali izdaci..........................28.000,00KM 

-413900-Rashodi za zatezne kamate........6.600,00KM 

-412200-Rashodi za utr.el.energ................320,00KM 

 

II 

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

III 

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

 

 

                   
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-152  /23                                                                                                   

Datum:02.02.2023.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku Opštinske uprave 
Opštine Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može 
izvršiti  realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih 
pozicija: 

 

-414100-Subvencije..................................12.000,00KM 

-511100-Izdaci za izg.i pribavljanje……...36.000,00KM 

-513700-Izdaci za nemateri.imovinu……...2.000,00KM 

-411300-Rashodi po osnovu bolovanja......1.716,00KM 

 

Sa pozicije JU Centra za socijalni rad Ugljevik: 

-411100-Rashodi za bruto plate...............2.000,00KM 

-511300-Izdaci za nabavku postr.............1.000,00KM 

-638100-Ostali izdaci iz transak...............4.746,00KM 

 

Sa pozicije JU Centra za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik: 

-412200-Rashodi za utr.el.energ...............1.969,00KM 

-412900-Ostali rashodi..............................1.957,00KM 

-511300-Izdaci za nabavku postr...............2.485,00KM 

 

Sa pozicije JU SRC „Rudar“ Ugljevik: 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.......854,00KM 

-412900-Ostali rashodi..............................1.347,00KM 
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Sa pozicije Agencije za razvoj malih i srednjih 
preduzeća Opštine Ugljevik: 

-411300-Rashodi za naknadu plata.............3.705,00KM 

 

Sa pozicije Turističke organizacije Opštine Ugljevik: 

-411200-Rashodi za bruto naknade............2.231,00KM 

-412100-Rashodi za zakup..........................2.080,00KM 

-412600-Rashodi po osnovu putovanja.........630,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge..............930,00KM 

-412900-Ostali rashodi...............................3.830,00KM 

-511300-Izdaci za nabavku postojenja..........657,00KM 

 

Sa pozicije JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik: 

-412200-Rashodi za utr.el.energ..............2.971,00KM 

-412900-Ostali rashodi................................483,00KM 

 

Sa pozicije Narodne biblioteke Ugljevik: 

-412200-Rashodi za utr.el.energ.................432,00KM 

-412500-Rashodi za tekuće održ.................500,00KM 

-412600-Rashodi po osnovu putovanja.......640,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge............736,00KM 

-412900-Ostali rashodi.............................1.476,00KM 

 

 

Na poziciju  Opštinske uprave: 

-639100-Ostali izdaci.................................91.615,00KM 

-413900-Rashodi za zatezne kamate..........1.716,00KM 

 

Na poziciju Mjesnih zajednica opštine Ugljevik: 

-412200-Rashodi za utr.el.energ...................311,00KM 

-413900-Rashodi za zatezne kamate............234,00KM 

-631900-Ostali izdaci.....................................149,00KM 

 

II 

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

III 

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

 

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-151  /23                                                                                                   

Datum:02.02.2023.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku Opštinske uprave 
Opštine Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može 
izvršiti  realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih 
pozicija: 

 

-511100-Izdaci za nab.zgrada i objek...188.213,00KM 

 

Na poziciju  Opštinske uprave: 

 

-412500-Rashodi za tekuće održava….120.665,00KM 

-412800-Rashodi za održ.javnih povr.......4.616,00KM 

-511200-Izdaci za invest.održavanje…...62.932,00KM 

 

II 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40- 156 /23                                                                                                   

Datum:06.02.2023.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“ iz  Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU 
može izvršiti  realokaciju budžetskih sredstava sa 
sljedećih pozicija: 

 

-412900-Ostali rashodi.............................101,00KM 

 

Na poziciju: 

-412400-Rashodi za režijski materijal…....101,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-149  /23                                                                                                   
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Datum:06.02.2023.god                                                  

                  

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku Opštinskoj upravi 
Opštine Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može 
izvršiti  realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih 
pozicija: 

 

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.energ..3.000,00KM 

-411300-Rashodi po osnovu bolovanja......2.000,00KM 

 

Na poziciju: 

-416100-Doznake građanima koje se ispl.iz 
budžeta........................................................5.000,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-169  /23                                                                                                   

Datum:06.02.2023.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku JU Centru za kulturu 
„Filip Višnjić“ iz  Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU 
može izvršiti  realokaciju budžetskih sredstava sa 
sljedećih pozicija: 

 

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

-412500-Rashodi za tekuće održavanje........14,00KM 

 

Na poziciju: 

-411300-Rashodi za nak.za vrijeme bolovanj..8,00KM 

-412900-Ostali rashodi.................................14,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40- 160 /22                                                                                                   

Datum:07.02.2023.god                                                             

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku JU Centru za 
socijalni rad  iz  Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU 
može izvršiti  realokaciju budžetskih sredstava sa 
sljedećih pozicija: 

 

-631900-Ostali izdaci....................................439,00KM 

 

Na poziciju: 

-412600-Rashodi za stručne usluge............402,00KM 

-413900-Rashodi za zatezne kamate.............37,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-165  /23                                                                                                   

Datum:09.02.2023.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku Opštinske uprave  iz  
Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti  
realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija: 
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-411100-Rashodi za bruto plate..............4.500,00KM 

 

Na poziciju: 

-412900-Ostali rashodi...........................4.500,00KM 

 

II 

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

 

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-225  /23                                                                                                   

Datum:21.02.2023.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik 
opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku Opštinske uprave  iz  
Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti  
realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija: 

 

-411100-Rashodi za bruto plate.............15.000,00KM 

 

Na poziciju: 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje..15.000,00KM 

 

II 

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

III 

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

                   
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK           NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                          

Broj: 02/5-40-231/21                                                                                                   

Datum:15.02.2023.god                                                  
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