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UGLJEVIK

Izdaje:Skupština opštine Ugljevik
Uređuje: Sekretar SO-e
Telefon: (055) 773-756

BROJ 4/21 GOD. LIX

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16 i 36/19) i
člana 37. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine
Ugljevik“, broj 7/17), Skupština opštine Ugljevik na vanrednoj
sjednici održanoj dana, 19.03.2021. godine d o n o s i

ODLUKU
O stavljanju van snage Odluke o davanju
ovlaštenja za zastupanje
I
Stavlja se van snage Odluka o davanju ovlašćenja Ristić
Srđanu, doktoru stomatologije iz Bijeljine, za zastupanje
Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravalja“ Ugljevik, Broj:
01-052-11/21 od 28.01.2021.godine. (,,Službeni bilten
opštine Ugljevik,, broj: 1/21)

O RAZRJEŠENjU DIREKTORA JZU DOMA ZDRAVLjA
UGLjEVIK
I
1. Jugoslav Cvetković, doktor stomatologije iz Ugljevika,
razrješava se dužnosti direktora JZU Doma zdravlja
Ugljevik, iz zdravstvenih razloga i zbog nemogućnosti
obavljanja dužnosti direktora u dužem vremenskom periodu.
II
2.Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
,,Službenom biltenu
opštine Ugljevik,,.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01-111- 49/21
Datum, 19.03. 2021.godine

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor

II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
„Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01-111-52 /21
Datum, 19.03.2021.godine

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić,profesor

Na osnovu
člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi
(,,Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 97/16) i člana 37.
tačka 34. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten opštine
Ugljevik,, broj 7/17), i člana 24. alineja 8 Statuta JZU Doma
zdravlja Ugljevik, Skupština opštine Ugljevik na sjednici
održanoj
19.03.2021. godine, donosi

R J E Š E Nj E

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi
(,,Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 97/16) i člana 37.
Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten opštine Ugljevik,,
broj: 7/17) Skupština opštine Ugljevik, na vanrednoj sjednici
održanoj, 19.03. 2021. godine, d o n o s i

R J E Š E Nj E
O IMENOVANjU V.D. DIREKTORA JZU DOMA ZDRAVLjA
UGLjEVIK
I
CVJETANA DRAGONjIĆ, dipl. pravnik, iz Ugljevika imenuje
se za vršioca dužnosti direktora JZU Doma zdravlja Ugljevik,
do okončanja konkursnog postupka za imenovanje direktora.
II
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno
u ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik,,.
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REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01- 111-50/21
PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 19.03.2021. godine
Đoko Simić,profesor
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) Skupština opštine Ugljevik na konstitutivnoj
sjednici održanoj, 19.03.2021. godine, d o n o s i

R J E Š E Nj E

30.3.2021.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj:01-40-466/21
PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 19.03.2021. godine
Đoko Simić, profesor
Na osnovu člana 59. i člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:
97/16) i članova 68. i 89. Statuta Opštine Ugljevik (“Službeni
bilten Opštine Ugljevik”, broj: 7/17)Načelnik opštine donosi:

ODLUKU O USPOSTAVLjANjU OPŠTINSKOG
RAZVOJNOG TIMA

O IZBORU KOMISIJE ZA PRIMOPREDAJU DUŽNOSTI
I. Uspostavljanje Opštinskog razvojnog tima
I
Bira se Komisija za primopredaju dužnosti u sastavu:
1.Cvija Jovičić, predsjednik
Marija Đurković, zamjenik predsjednika
2.Jelena Džino, član
Miroslav Mirković, zamjenik člana
3.Verica Petrović, član
Ranka Petrović, zamjenik člana
Zadatak Komisije je da izvrši primopredaju dužnosti
između imenovanog v.d.direktora JZU Doma zdravlja
Ugljevik i dosadašnjeg ovlaštenog lica za zastupanje JZU
Doma zdravlja Ugljevik.
II
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u
,,Službenom biltenu opštine Ugljevik,,.
REPUBLIKA SRPSKA
SKPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01-111-51 /21.
PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 19.03.2021. godine
Đoko Simić,profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten
opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine
opštine Ugljevik, (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj
8/17), Skupština opštine Ugljevik u okviru tačke dnevnog
reda „Izvještaj o poslovanju JZU Doma zdravlja Ugljevik za
2020.god sa Programom rada i finansijskim planom za
2021.godinu,sa prijedlogom mjera za prevazilaženje nastale
situacije“ na sjednici održanoj 19.03.2021. godine donijela je

Z A K Lj U Č A K
1. Skupština opštine Ugljevik traži od Načelnika opštine da
u što kraćem vremenskom periodu pomogne JZU Dom
zdravlja Ugljevik.
2.Traži se od rukovodstva JZU Doma zdravlja Ugljevik da
nastavi započete
aktivnostina realizaciji Odluke o kreditnom zaduženju.
3. Skupština opštine Ugljevik traži od rukovodstva JZU
Doma zdravlja Ugljevik da, najdalje u periodu do 90 dana
sačini detaljnu informaciju o stanju u JZU Dom zdravlja
Ugljevik sa prijedlogom mjera za prevazilaženje problema u
ovoj javnoj ustanovi.
Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.

Uspostavlja se Opštinski razvojni tim Opštine Ugljevik
(ORT), kao operativno i koordinaciono tijelo zaduženo za
vođenje participatornog procesa izrade integrisane
strategije razvoja Opštine Ugljevik, zasnovane na
principima održivog razvoja i socijalne ukjučenosti.
II. Sastav ORT-a
У ORT se imenuju:
- Radoslav Ostojić, šef Kabineta načelnika opštine –
koordinator;
- Vanja Zekić,zamjenik Načelnika opštine – član tima;
- Dževid Ahmetović, načelnik Odjeljenja za privredu – član
tima;
- Jelena Džino, šef Odsjeka za studisjko-analitičke poslove
i planiranje privrednog i ekenomskog razvoja– član tima;
- Ruža Jović, načelnik Odjeljenja za finansije – član tima;
- Verica Petrović, načelnik Odjeljenja za prostorno urešenje
i stambeno-komunalne poslove – član tima;
- Vladislav Simeunović, načelnik Odjeljenja za opštu
upravu – član tima;
- Hajrija Bubić, načelnik Odjeljenja za poljoprivredu – član
tima;
- Duško Vićić, sekretar SO-e Ugljevik – člam tima;
- Miroslav Mirković, šef Odsjeka za javne nabavke – član
tima
- Mladen Stevanović, direktor JU „Duško Radović“ Ugljevik
– član tima;
- Milan Lazić, direktor AD“ Kompred“ Ugljevik – član tima;
- Predrag Vujević, direktor JU Centar za kulturu „Filip
Višnjić“ Ugljevik – član tima;
- Sava Simić, direktor JU Centar za socijalni rad Ugljevik –
član tima;
- Momčilo Marsenić, direktor JU Agencija za razvoj malih i
srednjih preduzeća Ugljevik– član tima;
- Jovo Filipović, direktor JU SRC „Bazeni“ Ugljevik– član
tima;
- Predstavnik AD „RiTE“ Ugljevik – član tima;
III. Principi rada ORT-a
Rad ORT-a zasnovan je na principima međusobnog
povjerenja i saradnje, partnerstva, aktivnog učešća,
odgovornosti, te poštovanja ravnopravnosti polova.
IV.Zadaci ORT-a
U procesu izrade integrisane strategije razvoja Opštine, ORT:
1.Priprema i organizuje proces izrade integrisane strategije
razvoja opštine

30.3.2021.
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Identifikuje lokalne aktere, provodi analizu aktera,
podstiče učešće i uključivanje lokalnih aktera u proces
planiranja (javni sektor, NVO, MZ, poslovni sektor,
ugrožene
i
socijalno
isključene
kategorije
stanovništva);

2.Izrađuje socio-ekonomsku analizu, stratešku plaformu i
razvojne ciljeve
-

Prikuplja i obrađuje podatke neophodne za izradu
socio-ekonomske analize u saradnji sa relevantim
akterima;
Izrađuje socio-ekonomsku analizu u saradnji sa
relevantim akterima;
Predstavlja
nacrt
socio-ekonomske
analize
rukovodstvu Opštine Ugljevik, prikuplja povratne
informacije i finalizira analizu;

-

Osigurava horizontalnu i vertikalnu koordinaciju
razvojnih dokumenata (razvojni dokumeni viših nivoa
vlasti, okvirni višegodišnji i godišnji finansijski plan
opštine, plan kapitalnih investicija, i sl.);

-

Priprema indikativne sektorske finansijske planove i
finansijski plan strategije razvoja, osiguravajući
horizontalnu i vertikalnu koordinaciju;

-

Izrađuje plan razvoja organizacionih i ljudskih
kapaciteta za implementaciju strategije;

5.

Priprema nacrta integrisane strategije razvoja opštine

-

Po izradi prvog nacrta integrisane strategije razvoja
opštine, organizuje sastanak Partnerske grupe za
razvoj, predstavlja nacrt razvojne strategije i finalizira
ga u skladu sa preporukama Partnerske grupe, prije
dostavljanja konačnog nacrta razvojne strategije
načelniku i daljeg upućivanje iste Skupštini opštine.

3.Izrađuje sektorske planove
-

-

-

ORT predleže, a Načelnik opštine odobrava, odabir tri
člana ORT-a koji će koordinisati rad sektorskih radnih
grupa i pripremu tri sektorska plana - plana lokalnog
ekonomskog razvoja, plana društvenog razvoja, plana
zaštite i unapređenja zaštite životne sredine.
Na osnovu prethodne analize lokalnih aktera, preko
koordinatora sektorskih radnih grupa uspostavljaju se
sektorske radne grupe, osiguravajući učešće
relevantnih stručnjaka iz datog sektora, predstavnika
javnog, nevladinog, privatnog sektora, mjesnih
zajednica, predstavnika ugroženih i socijalog
isključenih katerogorija stanovništva, i svih drugih
aktera koji mogu doprinijeti kvalitetnom procesu
izrade sektorskih razvojnih planova;
Koordiniše radom sektorskih radnih grupa preko
njihovih koordinatora, te osigurava provođenje
sveukupnog procesa izrade sektorskih planova,
uključujući:
 SWOT analizu u datim sektorima;
 Definisanje sektorskih operativnih ciljeva;
 Definisanje programa, projekata i mjera u okviru
datog sektorskog plana;
 Pripremu projektnih ideja;

V. Očekivani rezultati rada ORT-a:
-

Izvršena analiza i podstaknuto aktivno učešće socioekonomskih aktera u procesu izrade strategije razvoja
Opštine Ugljevik.

-

Identifikovane socijalno isključene kategorije
stanovništva i podstaknuto njihovo učešće u procesu
izrade razvojne strategije.

-

Pripremljena socio-ekonomska analiza, uz učešće
relevantih stručnjaka i socio-ekonomskih aktera;

-

Definisana razvojna vizija i razvojni ciljevi opštine, uz
učešće relevantih stručnjaka i socio-ekonomskih
aktera;

-

Izrađeni sektorski razvojni planovi (plan lokalnog
ekonomskog razvoja, plan društvenog razvoja i plan
zaštite i unapređenja životne sredine), uz učešće
relevantih stručnjaka i socio-ekonomskih aktera i
osigurana puna integracija sektorskih razvojnih
prioriteta i vertikalna koordinacija s relevantnim
razvojnim dokumentima viših nivoa;

-

Izrađen plan implementacije strategije, okvirni
sektorski finansijski planovi, finansijski plan strategije,
plan razvoja organizacionih i ljudskih kapaciteta za
implementaciju strategije), uz punu horizontalnu i
vertikalnu koordinaciju;

-

Izrađen nacrt integrisane strategije razvoja Opštine,
zasnovane na principima socijalne uključenosti i
održivog razvoja, koja odražava zajedničku viziju i
razvojne prioritete sveukupne lokalne zajednice.

 Utvrđivanje prioriteta u datom sektoru;
 Definisanje indikatora za praćenje ostvarivanja
ciljeva i implementacije datih sektorskih planova.
-

-

Po potrebi, preko koordinatora sektorskih radnih
grupa, organizuje ad hoc fokus-grupe sa relevantim
akterima o specifičnim pitanjima od značaja za
definisanje
razvojnih
prioriteta
(npr.
sa
preduzetnicima, specifičnim ugroženim kategorijama
stanovništva, i sl.);
Obezbjeđuje kontinuirano međusobno usklađivanje
prioriteta sektorskih razvojih planova u skladu sa
principima integrisanog planiranja razvoja, uključujući
i usklađivanje strateških prioriteta sa prostornim
planom opštine.

4.

Izrađuje operativni dio integrisane strategije razvoja
opštine

-

Priprema plan implementacije opštinske razvojne
strategije na osnovu sektorskih razvojnih planova,
vodeći računa o međusobnoj povezanosti i
koordinaciji ciljeva, programa, projekata i mjera, te
očekivanih rezulata sektorskih planova;

3

VI. Modaliteti rada ORT-a
- Koordinator ORT-a direktno je odgovoran Načelniku
opštine za sve aktivnosti i rezultate u procesu izrade
participatorne i integrisane strategije razvoja Opštine
Ugljevik.
-

Koordinator ORT-a izvještava načelnika o svim
ključnim
fazama
procesa
izrade
strategije
(identifikacija socio-ekonomskih aktera, nalazi socioekonomski analize, definisanje razvojne vizije i ciljeva,
izrada sektorskih planova i operativnog dijela
strategije, finalizacija nacrta strategije).

-

Sastancima ORT-a predsjedava koordinator koji je
direktno odgovoran za rad ORT-a;

-

Sastancima ORT-a mogu prisustvovati i druge osobe, u
skladu sa odlukom koordinatora;
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-

Koordinator ORT-a osigurava koordinaciju i
komunikaciju ORT-a sa Načelnikom opštine,
opštinskim službama i odjeljenjima;

4.Član štaba za operativno planske poslove
Velimir Jovanović, Viši stručni saradnik za
administrativno tehničke poslove

-

Koordinator
ORT-a
osigurava
uključivanje,
koordinaciju i komunikaciju ORT-a sa nevladinim
sektorom,
mjesnim
zajednicama,
poslovnim
subjektima i svim drugim lokalnim akterima;

5.Član štaba za administrativnopravne poslove
Verica Petrović, Načelnik odjeljenja za prostorno
uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine
Ugljevik

-

Koordinator ORT-a osigurava koordinaciju i
komunikaciju ORT-a sa vanjskim stručnjacima
angažovanim u procesu plairanja;

6.Član štaba za sklanjanje i evakuaciju

-

Koordinator ORT-a osigurava komunikaciju s
medijima, promovisanje i upoznavanje šire javnosti s
procesom planiranja u opštini tokom cjelokupnog
procesa;

Svaki član ORT-a je zadužen sa koordinaciju
specifičnih aktivnosti planiranja razvoja sa svim
vanjskim akterima relevantnim za proces planiranja
(NVO sektor, MZ, privatni sektor, ugrožene kategorije
stanovništva, druge opštine, itd), iz specifičnog
sektora koji predstavlja).
VII.Trajanje procesa izrade integrisane strategije razvoja
opštine
-

Izradu integrisane strategije razvoja opštine Ugljevik
neophodno je završiti do 31.07.2021.godine.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće
objavljena u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
Stupanjem na snagu obe Odluke stavlja se van snage
Odluka o uspostavljanju opštinskog razvojnog tima
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“ br. 1/20)
REPUBLIKA SRPSKA
NAČELNIK OPŠTINE
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-30-1/21

7.Član štaba za finansijske poslove
Ruža Jović, Načelnik odjeljenja za finansije opštine
Ugljevik,
8.Član štaba za osmatranje, obavještavanje i uzbunjivanje
Zoran Rikić, operativac u operativno-komunikativnom
centru opštine Ugljevik
9.Član štaba za RHB zaštitu protivepidemiol.zaštitu,
Petra Gajić, Inspektor za hranu i zdravstveni
inspektor u odjeljenju za privredu opštine Ugljevik
10.Član štaba za zaštitu od
rušenja i eksplozija
Vaso Trifković, Samostalni stručni saradnik za
puteve u Odjeljenju za privredu opštine Ugljevik
11.Član štaba za zaštitu od poplava i drugih nesreća
na vodi i pod vodom
Milan Lazić, Direktor A.D. „Kompred“ Ugljevik
12.Član štaba za zaštitu od požara
Milan
Babić,
Starješina
Teritorijalne
jedinice opštine Ugljevik

Vasilije Perić dipl. ek.
Datum, 16.02.2021. godine

Na osnovu člana 22. stav 1. Tačka b) podtačka 7) Zakona o
zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni
glasnik RS“ broj:121/ i 46/17), člana 59.stav 1. Tačka 10)
Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“,
broj:97/16), člana 68. Stav 1.tačka 10. Statuta opštine
Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 7/17) i
Odluke o formiranju opštinskog štaba za vanredne situacije
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj:
11/15 i 9/17), Načelnik opštine Ugljevik d o n o s i:

R J E Š E Nj E

vatrogasne

13.Član štaba za prvu medicinskupomoć
Srđan Ristić, Zamjenik direktora JZU Dom zdravlja
Ugljevik
14.Član štaba za zaštitu životinja i namirnica
životinjskog porijekla,
Predrag Novaković, Direktor A.D.“Veterinarska
stanica“Ugljevik-Modran
15.Član štaba za zaštitu bilja i biljnih proizvoda
16.Član štaba za zbrinjavanje ugroženih i nestalih

O IMENOVANjU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE
SITUACIJE OPŠTINE UGLjEVIK

17.Član štaba za pitanjeangažovanja MUP-a RS
Mićo Jović, Komandir policijske stanice Ugljevik

I

18.Član štaba za informisanje-odnose sa javnošću,
Mladen Vasilić, viši stručni saradnik za
informisanje

Imenuje se Opštinski štab za vanredne situacije opštine
Ugljevik u sledećem sastavu:
1.Komandant štaba
Vasilije Perić, Načelnik opštine Ugljevik
2.Zamjenik komandanta
Vanja Zekić, Zamjenik načelnika opštine Ugljevik
3.Načelnik štaba
Ahmed Čolić, Šef odsjeka za civilnu zaštitu

19.Član štaba za zaštitu životnesredine i asanaciju
terena
Slađana Stojić, Komunalni policajac u Odjeljenju za
prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
opštine Ugljevik
II
Opštinski štab za vanredne situacije obavlja poslove shodno
članu 45. I 46. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim
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situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:121/12
i 46/17).
III
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje
o imenovanju opštinskog štaba za vanredne situacije opštine
Ugljevik broj:02-81-40/17 od 05.11.2017.godine i Rješenje o
izmjeni Rješenja o imenovanju opštinskog štaba za vanredne
situacije
opštine
Ugljevik
broj:02-111-57/19
od
09.08.2019.godine.
IV
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINSKA UPRAVA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-111-47/21
Datum: 10.03.2021.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-052- 52 /21
Datum 16.03. 2021.godine

RJEŠENjE
o brojčanim oznakam organizacionih jedinica i stvaralaca
akata za 2021.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 društvene djelatnosti.........................02/3
2.4.Odjeljenje za prostorno uređenje i stambenokomunalne poslove...............................................02/4
2.5. Odjeljenje za finansije...........................................02/5
2.6. Odjeljenje za poljoprivredu...................................02/6
2.7.Odsijek za javne nabavke,investicije i nadzor...... 02/7
2.8. Odsijek za poslove civilne zaštite.........................02/8
2.9. Odsijek za poslove skupštine i ljudske resurse...02/9
2.10. Odsijek komunalne policije................................2/10
2.11. Teritorijalna vatrogasna jedinica.........................2/11
2.12. Kabinet načelnika opštine...................................2/12
3. Jedinica za internu reviziju.......................................03
Član 2.
Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje
broj: 02-052-1/21 od 04.01.2021. godine.
Član 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a biće
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:
97/16), i člana 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten
opštine Ugljevik“, broj: 7/17), Načelnik opštine Ugljevik
donosi

ODLUKU
O STAVLjANjU VAN SNAGE ODLUKE
O RAČUNOVODSTVENOM EVIDENTIRANjU OBAVEZA
NASTALIH PO OSNOVU SUBVENCIJA ZA PRIVREDU I
POLjOPRIVREDU U 2020. GODINI

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 97/16,36/19),
člana 9. Uredbe o kancelarijskom poslovanju republičkih
organa uprave („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj:
1/04) i člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni
bilten opštine Ugljevik“,broj 7/17), Načelnik opštine Ugljevik
donosi
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Član 1.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o
računovodstvenom evidentiranju obaveza nastalih po osnovu
subvencija za privredu i poljoprivredu u 2020. godini
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“ br. 2/21).
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće
objavljena u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj:02-12-5/21
Datum: 18.03.2021. godine

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl .ek.

Na osnovu člana 6, 14 i 34. Zakona o zaštiti od požara
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 71/12 i 94/19),
člana 12. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srpske“ broj 101/04) i člana 60. Statuta Opštine
Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05),
Načelnik opštine Ugljevik d o n o s i:

PRAVILNIK ZAŠTITE OD POŽARA
OPŠTINSKE UPRAVE UGLjEVIK
I. OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljem tekstu:
Pravilnik) -utvrđuju se mjere i poslovi u vezi sa provođenjem i
unapređenjem zaštite od požara u Opštinskoj upravi Ugljevik
i to:
- Organizacija zaštite od požara,
- Mjere zaštite od požara,
- Uređaji, oprema i sredstva za dojavu i gašenje požara,
-Organizacija dojavljivanja požara, dužnost i ponašanje
zaposlenih u slučaju izbijanja požara,
- Obuka zaposlenih i način upoznavanja sa opasnostima i
mjerama zaštite od požara
-Odgovornost Načelnika opštine, načelnika odjeljenja, šefova
samostalnih odsjeka i zaposlenih pri obavljanju poslova u
provođenju mjera zaštite od požara.
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Član 2.

Član 10.

Zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji normativne,
organizaciono-tehničke, preventivne, obrazovne i druge
prirode, koje se preduzimaju u cilju sprečavanja izbijanja i
širenja požara, njegovog otkrivanja i gašenja, te spasavanja
ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom.

Opštinska uprava u izvršavanju obaveza zaštite od požara,
takođe ostvaruje saradnju sa ovlaštenim pravnim subjektima,
ustanovama i drugim pravnim licima koja su stručno
osposobljena i registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od
požara, a u skladu sa zakonom.

Član 3.

Član 11.

(1) Zaštita od požara je djelatnost od posebnog interesa za
Republiku Srpsku.
(2) Zaštitom od požara u Opštinskoj upravi Ugljevik
istovremeno se obezbjeđuje njeno neprekidno i uredno
funkcionisanje.
(3) Odgovorno lice za sprovođenje mjera zaštite od požara
može biti lice koje ispunjava uslove člana 34. Zakona o zaštiti
od požara („ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 71/12 )
i člana 27. i 38. Zakona o zaštiti od požara („ Službeni glasnik
Republike Srpske“ broj 94/19 ).
Član 4.
Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se za sve radne prostore
i pomoćne prostorije u objektu Opštinske uprave Ugljevik.
II. ORGANIZACIJA ZAŠTITE OD POŽARA
Član 5.
Organizacija zaštite od požara u Opštinskoj upravi Ugljevik
predstavlja organizovano vršenje poslova zaštite od požara i
stručni nadzor na provođenju i unapređenju mjera zaštite od
požara - utvrđenih zakonom, ovim pravilnikom, planovima i
drugim aktima koja regulišu ovu oblast.
Član 6.
Za organizovanje i ostvarivanje zaštite od požara u
Opštinskoj upravi, u skladu sa zakonom, drugim propisima i
opštim aktima, odgovoran je Načelnik opštine.
Obavljanje stručnih poslova zaštite od požara, planiranje i
kontrola provođenja mjera zaštite od požara propisanih
zakonom i drugim propisima iz oblasti zaštite od požara, vrši
se u, Odsjeku za civilnu zaštitu u skladu sa Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
Član 7.
U Odsjeku za civilnu zaštitu vodi se i čuva potrebna
evidencija i opšti akti koji se odnose na zaštitu od požara
Opštinske uprave i njenih organizacionih jedinica, i vrši
njihovo usklađivanje sa zakonskom regulativom koja tretira
ovu oblast.
Član 8.
Opštinska uprava dužna je omogućiti organima Inspektorata
uvid i kontrolu provođenja mjera zaštite od požara, upotrebu
sredstava, opreme i uređaja za dojavu i gašenje požara, kao i
dati na uvid evidenciju o kontroli ispravnosti i funkcionalnosti
istih, i opšta akta kojima su uređena pitanja iz djelokruga
zaštite od požara.
Član 9.
Odsjek za civilnu zaštitu u okviru redovnog rada i aktivnosti,
vrši saradnju i koordinaciju rada sa ostalim službama, a
konkretne upute određuje šef Odsjeka.

Opštinska uprava finansira, iz sopstvenih izvora, poslove i
zadatke, kao i nabavku neophodne opreme, sredstava i
ugradnju instalacija u oblasti zaštite od požara, koji su
zakonom i drugim propisima, utvrđeni kao njena obaveza.
III. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
Član 12.
Organizacija zaštite od požara u Opštinskoj upravi Ugljevik
predstavlja organizovano vršenje poslova zaštite od požara i
stručni nadzor na provođenju i unapređenju mjera zaštite od
požara utvrđenih zakonom, ovim Pravilnikom, planovima i
drugim aktima koji se donose u skladu sa zakonom, a
regulišu ovu oblast.
Član 13.
Mjere zaštite od požara organizuju se i provode u cilju
otklanjanja uzroka i sprečavanja nastanka požara i eksplozije
i njihovog širenja, kao i organizacije gašenja. Provođenje
mjera zaštite od požara, dužnost je i obaveza svih zaposlenih
i korisnika prostorija Opštinske uprave.
Član 14.
U Opštinskoj upravi Ugljevik, obavezno se provode sledeće
mjere zaštite od požara:
· Pri projektovanju i izvođenju novih, adaptaciji i rekonstrukciji
postojećih objekata, ugradnji uređaja i opreme u tim
objektima, primjenjuju se propisani tehnički normativi i
standardi zaštite od požara za navedene radove,
· Objekat mora biti (u skladu sa zakonom) snabdjeven
aparatima za početno gašenje požara, hidrantima i drugom
propisanom opremom i uređajima za gašenje i detekciju
požara, a isti se moraju održavati u ispravnom stanju,
redovno servisirati, namjenski koristiti, te vršiti redovni
pregled i kontrola u skladu sa zakonom,
· Električne, ventilacione, toplotne, gromobranske i druge
instalacije i uređaji u objektu moraju se izvesti, odnosno
postaviti, koristiti i održavati prema propisanim tehničkim
normativima i standardima, tako da ne predstavljaju opasnost
od požara,
· Za sve mašine i uređaje - gdje se u procesu rada mehanički
rad pretvara u toplotu (trenje, udar i dr.), tj. gdje, usled toga,
postoji mogućnost nastanka požara i eksplozije, obavezno
vršiti
periodične preglede, zamjenu dotrajalih dijelova,
pridržavanje tehnološkog režima rada, kao i redovno čišćenje
i održavanje,
· Rad sa otvorenom vatrom i uređajima sa usijanim
površinama, aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje
može se obavljati u prostorijama tek pošto se preduzmu sve
neophodne mjere zaštite od požara, obezbijedi oprema i

30.3.2021.
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sredstva za gašenje požara, i gdje je potrebno - tj. propisano,
pribaviti odgovarajuće odobrenje,

IV. UREĐAJI, OPREMA I SREDSTVA ZA DOJAVU
I GAŠENjE POŽARA

· U određenim dijelovima objekta - u kojima se drže ili koriste
zapaljive tečnosti, zapaljivi gasovi i drugi lakozapaljivi
materijali, ili se stvaraju eksplozivne smješe, zabranjeno je
pušenje, upotreba otvorene vatre, svjetiljki sa žarećom niti i
sredstava za paljenje, upotreba alata koji varniči, korišćenje
grejnih uređaja sa usijanom površinom, kao i držanje i
smještaj materijala koji je sklon samozapaljenju,

Član 15.
Opštinska uprava Ugljevik za svoje potrebe - obezbjeđuje,
postavlja tj. ugrađuje odgovarajuće uređaje, opremu i
sredstva za dojavu i gašenje požara.

· Pušenje je dozvoljeno samo na propisno uređenim i
obilježenim mjestima i prostorijama za tu namjenu,
· Istrošeni materijal, masti, ulja, masne krpe, pamučna,
papirna, plastična i druga ambalaža, papiri iz kancelarija kao i
drugi otpadni i zapaljivi materijali moraju se po završetku
radnog vremena iznijeti iz radionica, kancelarija i drugih
radnih i pomoćnih prostorija i odložiti na mjesto koje je za to
predviđeno na način koji neće prouzrokovati požar,
· Uskladištenje materijala u magacinima, arhivama i drugim
prostorijama vrši se u skladu sa važećim propisima i
standardima, s tim što se posebno vodi računa da se
obezbijede nesmetani prolazi (požarni putevi) i odgovarajuće
rastojanje uskladištenog materijala od izvora toplotne
energije,
· Na tavanima, potrokvljima i u podrumima objekata zabranjeno je deponovanje bilo kakvog materijala i opreme,
izuzev sredstava i opreme za gašenje požara. Takođe je
zabranjeno držanje zapaljivih materijala oko objekata
(smeće, nepokošena trava i sl.),
· Boce sa komprimiranim gasovima i gasovima u tečnom
stanju upotrebljavaju se i drže - u skladu sa važećim
propisima,
· U prostorijama objekata, ne smiju se upotrebljavati rešoi,
grijalice i drugi slični termoelektrični aparati i grejna tijela,
osim u posebno opremljenim prostorijama za tu namjenu, i uz
prethodno pribavljenu saglasnost stručnog lica na poslovima
zaštite od požara,
· Prilazni putevi, ulazi, izlazi - moraju biti uvijek slobodni za
prolaz vatrogasnih vozila, prolazi, hodnici i stepeništa u
objektima moraju biti uvijek slobodni za dopremu neophodnih
sredstava i opreme za gašenje požara, kao i za nesmetanu
evakuaciju radnika i materijalnih dobara. Takođe, mora se
obezbijediti prohodnost požarnih puteva i prilaza električnim
razvodnim ormarima, opremi, sredstvima i uređajima za
dojavu i gašenje požara kao i svim instalacijama bitnim za
zaštitu od požara,

Član 16.
Pod uređajima, opremom i sredstvima za dojavu i gašenje
požara, u smislu prethodnog člana, podrazumijevaju se:
- ručni prenosni i prevozni aparati za gašenje požara,
- spoljna i unutrašnja hidrantska mreža, sa svim uređajima i
armaturom,
- sistemi za otkrivanje i dojavu požara,
Član 17.
U službena vozila - gdje je propisano, postavljaju se
odgovarajući prenosni aparati za gašenje početnih požara.
Član 18.
U objektima Opštinske uprave Ugljevik upotrebljavaju se,
uglavnom, sledeći aparati za gašenje požara:
- aparati za gašenje požara prahom (S), a koji su naročito
pogodni za gašenje požara u radionicama, pumpnim
stanicama, vozilima i dr,
- aparati za gašenje požara ugljen-dioksidom (CO2), a koji su
naročito pogodni za gašenje požara elektroenergetskih
postrojenja i opreme (trafo-stanice, elektromotori, kablovi,
itd.), kao i manjih požara zapaljivih tečnosti i gasova u
zatvorenim prostorijama.
Po potrebi mogu se upotrebljavati i drugi odgvarajući aparati
za gašenje požara
Član 19.
Vrsta, količina i raspored aparata za gašenje požara, kao i
drugih sredstava i opreme za gašenje požara, određuje se u
zavisnosti od požarnog opterećenja, prisutnih opasnosti od
požara i eksplozija, odnosno na osnovu procjene ugroženosti
od požara i eksplozije.
Član 20.
Aparati za gašenje požara moraju biti smješteni tako da su
zaštićeni od oštećenja ili prevrtanja, zaštićeni od niskih i
visokih temperatura, mehaničkih, hemijskih i dr. oštećenja, o
čemu se stara odgovorno lice.
Član 21.

· Zabrana pušenja odnosi se na sve radne i pomoćne
prostorije i radne prostore, sem namjenskih prostorija i
mjesta – koja, za tu svrhu, moraju biti propisno opremljena i
označena,

U Opštinskoj upravi Ugljevik vrši se redovno ispitivanje –
servis, i kontrolno ispitivanje aparata za gašenje požara, kao i
ostalih sredstava i opreme, kojima raspolažu.
Član 22.

· U objektu Opštinske uprave Ugljevik su ugrađeni sistemi za
otkrivanje i dojavu požara, isti se održavaju u ispravnom i
funkcionalnom stanju, i redovno se vrši kompletna provjera
ispravnosti tih sistema - u skladu sa tehničkim propisima i
Uputstvom proizvođača, o čemu se vodi propisana
evidencija.

Redovno ispitivanje – servis, kao i kontrolna ispitivanja
aparata, sredstava i opreme za gašenje požara vrše
ovlašćena pravna lica koja ispunjavaju uslove propisane
zakonom, sa kojima Opštinska uprava ima potpisan ugovor.
Član 23
.
Redovno ispitivanje – servis aparata za gašenje požara mora
se obaviti dva puta u dvanaest mjeseci, ili prema uputstvu
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proizvođača. Kontrolno ispitivanje aparata obavlja se
najmanje svake pete godine, tj. prema važećim standardima i
propisima iz ove oblasti za posude pod pritiskom.
Član 24.
Pod redovnim ispitivanjem – servisiranjem aparata, sredstava
i opreme, podrazumijeva se redovan pregled ispravnosti,
ponovno punjenje, vršenje radnji propisanih uputstvom
proizvođača - radi otklanjanja neispravnosti dijelova aparata,
sigurnosnih elemenata, punjenja, provjere vidljivosti oznaka i
uputstva o upotrebi i dovođenju aparata u ispravno stanje.
Član 25.
Pod kontrolnim ispitivanjem, podrazumijeva se preduzimanje
radnji kojima se ispituje mehanička čvrstoća posuda aparata,
zaptivenost dijelova i ispravnost ventila sigurnosti - prema
JUS -u Z.CZ.022 tačka 2.2, i standardima pojedinih vrsta
aparata za gašenje požara.
Član 26.
U Opštinskoj upravi Ugljevik
instalirana je spoljna i
unutrašnja hidrantska mreža za gašenje požara, u skladu sa
projektnom dokumentacijom.

30.3.2021.

Ukoliko zaposleni, ili navedeno lice, ne može sam ugasiti
požar, dužan je o požaru obavjestiti najbližu vatrogasnu
jedinicu, stanicu policije ili centar za osmatranje i
obavještavanje, i pozvati u pomoć druge zaposlene sa
najbližih mjesta rada, i obavjestiti o pojavi požara
neposrednog rukovodioca.
Član 32.
Svi zaposleni u Opštinskoj upravi Ugljevik obavezni su da se,
na znak o pojavi požara, odazovu pozivu, i učestvuju u
gašenju požara, evakuaciji imovine i lica ugroženih požarom.
Član 33.
Ako zaposleni primijete veći požar, tj. ako ocijene da uočeni
požar nije moguće ugasiti raspoloživom opremom,
sredstvima za gašenje i ljudstvom, te da prijeti opasnost od
njegovog daljeg širenja, dužni su, da odmah obavjeste
najbližu vatrogasnu jedinicu, stanicu policije ili centar za
osmatranje i obavještavanje.
Član 34.

Član 27.
Hidrantska mreža - sa svim uređajima i armaturom, redovno
se isputuje – kontroliše jednom godišnje, tj. prema važećem
pravilniku, a od strane stručnih i ovlaštenih pravnih lica, sa
kojim Opštinska uprava Ugljevik ima potpisan ugovor, koja po izvršenom redovnom ispitivanju sastavljaju Zapisnik –
izvještaj, i dostavljaju isti Odsjeku za civilnu zaštitu radi
vođenja evidencije.
Član 28.
U Opštinskoj upravi je instaliran sistem za dojavu požara,
održavanje vatrodojavnog sistema se vrši redovno u skladu
sa tehničkim propisima i preporukama proizvođača, te
periodično od strane stručnih i ovlašćenih pravnih subjekata,
sa kojima Opštinska uprava ima ugovor, o čemu se vodi
evidencija.
V. ORGANIZACIJA DOJAVLjIVANjA POŽARA,
DUŽNOSTI I PONAŠANjE ZAPOSLENIH U SLUČAJU
IZBIJANjA POŽARA
Član 29.
Svi zaposleni u Opštinskoj upravi Ugljevik, a posebno radnici
na obezbjeđenju objekata, zaduženi su za javljanje i
uzbunjivanje u slučaju nastanka požara. Dojava požara vrši
se najbližoj vatrogasnoj jedinici, stanici policije ili centru za
osmatranje i obavještavanje.
Član 30.
Svaki zaposleni u Opštinskoj upravi Ugljevik, u slučaju
pojave požara, dužan je odmah svim sredstvima i opremom
koja mu stoje na raspolaganju, pristupiti gašenju požara,
ukoliko je u mogućnosti da to učini bez opasnosti po svoj
život, po živote drugih zaposlenih i lica koja se zateknu na
mjestu izbijanja požara.
Član 31.

Prilikom gašenja većih požara, kada se koriste hidranti,
obavezno je prethodno isključenje električne energije u
objektu, a gašenje požara, po mogućnosti, vršiti sa
raspršenim mlazom.
Član 35.
Javljanje o pojavi požara u Opštinskoj upravi Ugljevik obavlja
se putem telefona, ili neposredno, kao i putem automatskih
uređaja.
Član 36.
Ukoliko se telefonom vrši dojava požara, potrebno je dati
sledeće minimalne informacije o požaru:
· ime i prezime lica koje dojavljjuje požar, i broj telefona sa
kojeg se javlja,
· mjesto požara (ulica, broj, eventualno naziv kraja i najbliži
putevi za dolazak do mjesta požara),
· šta gori – vrsta požara, tip objekta i dr.,
· da li postoji opasnost po život ljudi,
· obim i veličina požara, na kojem dijelu zgrade (krov, sprat), i
da li su susjedni objekti u opasnosti.
Član 37.
Akcijom gašenja požara i evakuacijom ljudi i materijalno tehničkih sredstava Opštinske uprave do dolaska vatrogasne
jedinice, može da rukovodi zaposleni, koji ima položen
vatrogasni ispit ili ispit za rukovodioca gašenja. Lice koje
rukovodi akcijom gašenja i spašavanja ima posebna
ovlaštenja, i dužno je:
· organizovati dopremanje svih raspoloživih sredstava i
opreme za gašenje - na mjesto požara,
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· organizovati odgovarajući raspored zaposlenih, i odrediti
njihovo sudjelovanje u gašenju požara,
· organizovati evakuaciju i spašavanje ljudstva i materijalnotehničkih sredstava,
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Član 40.
Obuka zaposlenih u Opštinskoj upravi vrši se teoretski i
praktično.
Član 41.

· organizovati i provesti isključenje potrebnih instalacija i
uređaja (električne instalacije, plinske instalacije i dr.),
· organizovati uklanjanje svih zapaljivih i eksplozivnih
materija (plinske boce, zapaljive tečnosti i dr.) koji mogu
dovesti do proširenja požara i ugrožavanja ljudi,
· udaljiti sa mjesta požara i van domašaja požara, zaposlene
koji nemaju određene zadatke, kao i dr. nepozvana i
nepoznata lica,
· preduzimati mjere i aktivnosti u pogledu sprečavanja
panike,

Obuku zaposlenih, i provjeru znanja iz oblasti zaštite od
požara vrši pravno lice koje ispunjava propisane uslove, i ima
saglasnost odgovarajućeg ministarstva za obavljanje obuke.
Zaposlenog - koji je prošao osnovnu obuku zaštite od požara,
a koji prvi put dolazi na radno mjesto, ovlašteno lice za
protivpožarnu zaštitu i neposredni rukovodilac - dužni su
dodatno upoznati sa opasnostima u pogledu nastanka
požara i eksplozija na tom radnom mjestu, te sa
preduzimanjem mjera zaštite u svrhu sprečavanja nastanka
požara i eksplozije.
Član 42.

· po dolasku vatrogasne jedinice, rukovođenje akcijom
gašenja požara predaje se rukovodiocu vatrogasne jedinice,
te pruža pomoć u gašenju požara.
Član 38.
U slučaju signalizacije požara od strane automatskih javljača,
zaposleni koji dežura na požarnoj centrali treba da postupi
prema sljedećem uputstvu:
Odmah po signalizaciji požarnog alarma, zaposleni isključuje
zujalicu alarma da ne bi uzbunjivao ostale, očitava sa displeja
zonu požara ili lokaciju konkretnog javljača i odlazi na mjesto
aktiviranja javljača. Po dolasku na mjesto požara zaposleni
treba da uoči sljedeće:

U slučaju kada se zaposleni premješta s jednog na drugo
radno mjesto, a na kojem su opasnosti i mjere zaštite od
požara različite od prethodnog, s opasnostima i mjerama
zaštite od požara - koje mora provoditi na tom novom radnom
mjestu, dužan je upoznati ga ovlašteno lice za protivpožarnu
zaštitu, i novi neposredni rukovodilac.
VII. ODGOVORNOST NAČELNIKA OPŠTINE,
NAČELNIKA ODJELjENjA, ŠEFOVA SAMOSTALNIH
ODSJEKA I ZAPOSLENIH PRI OBAVLjANjU
POSLOVA I PROVOĐENjU MJERA ZAŠTITE
OD POŽARA
Član 43.

· Nema požara – lažni alarm

Načelnik opštine - u djelokrugu zaštite od požara, vrši
sledeće:

Vraća se nazad, poništava signal, i resetuje centralu
korištenjem uputstva za rukovanje.

· utvrđuje potrebe zaštite od požara opštinske službe i njenih
organizacionih jedinica, i način finansiranja tih potreba,

· Mali požar – početna faza. Ručnim aparatom za gašenje
požara gasi požar, pa se vraća i resetuje centralu i izvještava
neposrednog rukovodioca i višeg stručnog saradnika za
protivpožarnu zaštitu.

· razmatra Izvještaje i stanje zaštite od požara i donosi
odgovarajuće odluke za otklanjanje opasnosti od izbijanja
mogućih požara i preduzimanju mjera zaštite,
· usvaja Plan zaštite od požara, i druga opšta akta.

· Požar većeg intenziteta.
Pritiska taster hitne dojave vatrogasnoj jedinici, ili telefonski
poziva istu, odmah obavještava odgovornog rukuvodioca,
Višeg stručnog saradnika za administrativno-tehničke
poslove i pristupa gašenju.
VI. OBUKA ZAPOSLENIH I NAČIN
UPOZNAVANjA SA OPASNOSTIMA I
MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA
Član 39.
Prilikom stupanja na rad, ili prilikom raspoređivanja na druge
poslove, zaposleni mora biti upoznat sa opasnostima i
mjerama za provođenje zaštite od požara, upotrebom
sredstava i opreme za gašenje požara, postupkom u slučaju
požara, kao i sa odgovornošću zbog nepridržavanja
propisanih ili naloženih mjera zaštite od požara.

· obezbjeđuje kadrovski sastav - potreban za propisno
obavljanje poslova zaštite od požara.
Član 44.
U slučaju izbijanja požara većih razmjera ili kada prijeti
opasnost od naglog širenja požara ili postoji opasnost da
požar ugrozi živote ljudi i materijalna dobra u većem obimu, a
vatrogasne jedinice ne mogu suzbiti požar, Načelnik opštine
može zatražiti - od drugih Gradonačelnika, Načelnika opština,
da sa svojim vatrogasnim jedinicama, učestvuju u gašenju i
spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom.
Takođe, Načelnik opštine može, u gore navedenom slučaju,
narediti svim sposobnim građanima - starijim od 16 godina,
da učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i
materijalnih dobara, i da za potrebe gašenja stave na
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raspolaganje alat, prevozna i druga tehnička sredstva. Isto se
odnosi i na preduzeća i druga pravna lica, državne i druge
organe i samostalne radnje – da, za potrebe gašenja, stave
na raspolaganje potreban broj ljudi i materijalno - tehničkih
sredstava, za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih
dobara.

· realizovanje i provođenje propisanih i naloženih mjera i
otklanjanje utvrđenih nedostataka u oblasti zaštite od požara
u organizacionoj jedinici;

Gašenjem požara, i spašavanjem ljudi i materijalnih dobara u slučaju iz prethodnog stava, rukovodi Načelnik opštine, a
ako je požar zahvatio područje više opština - Republička
uprava civilne zaštite.

· stanje zaštite od požara u organizacionoj jedinici u skladu
sa propisanim i naloženim mjerama;

Član 45.
Dužnosti i odgovornosti Šefa Odsjeka za civilnu zaštitu su:
· organizuje primjenu, i kontrolu primjene zakonskih i drugih
propisa, opštih akata, odluka Načelnika opštine koje se
odnose na zaštitu od požara u Opštinskoj upravi,
· organizuje otklanjanje nepravilnosti u provođenju mjera
zaštite od požara - uočenih od strane nadležnih inspekcijskih
organa,
· brine se o blagovremenom planiranju finansijskih sredstava
za nabavku uređaja, opreme i sredstava za dojavu i gašenje
požara,
· osigurava izvršenje drugih obaveza koje su određene
zakonom, drugim propisima i opštim aktima.
Član 46.
Šef Odsjeka za civilnu zaštitu je odgovoran za:
· organizovanje kontrole primjene propisa, i realizacije
propisanih i naloženih mjera zaštite od požara;
· stanje obučenosti i stručne osposobljenosti zaposlenih na
poslovima zaštite od požara;
· organizovanje pružanja stručne pomoći organizacionim
jedinicama kod provođenja propisanih i naloženih mjera
zaštite od požara:
· organizovanje izrade Pravilnika i Plana zaštite od požara i
njegovih izmjena i dopuna;
· ostvarivanje potrebne saradnje sa nadležnim državnim i
drugim organima i pravnim subjektima - po pitanju
ostvarivanja i unapređenja poslova iz oblasti zaštite od
požara;
· organizovanje prikupljanja, obrade i distribucije podataka od
značaja za zaštitu od požara;
Član 47.
Načelnici odjeljenja i Šefovi samostalnih odsjeka su
odgovorni za provođenje propisanih i naloženih mjera zaštite
od požara – koje se odnose na te organizacione jedinice i to:

· realizovanje Plana i programa zaštite od požara u svojoj
organizacionoj jedinici;

· prisustvo i upućivanje zaposlenih u organizacionoj jedinici
na propisane obuke i provjere znanja iz oblasti zaštite od
požara i upoznavanje zaposlenih sa propisanim i naloženim
mjerama zaštite od požara, u saradnji sa Višim stručnim
saradnikom za administrativno-tehničke poslove;
· omogućavanje – kontrolnim organima – izvršavanja poslova
nadzora, te pokretanje postupka radi utvrđivanja
odgovornosti zaposlenih zbog nepridržavanja propisanih
naloženih mjera iz oblasti zaštite od požara;
· dostavljanje podataka i informacija iz oblasti zaštite od
požara – Višem stručnom saradniku za administrativnotehničke poslove
Član 48.
Viši stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove
obavlja sledeće poslove i zadatke:
· organizuje provođenje i primjenu mjera zaštite od požara utvrđene zakonom, tehničkim propisima, uputstvima,
odlukama i ostalim normativnim aktima koje regulišu ovu
materiju;
· izrađuje Plan i program mjera zaštite od požara, i učestvuje
u izradi i izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštite od
požara za objekat Opštinske uprave Ugljevik;
· izrađuje izvještaje, analize i informacije o stanju zaštite od
požara;
· pruža stručnu pomoć organizacionim jedinicama - u
organizovanju, provođenju i unapređenju stanja zaštite od
požara;
· prati realizaciju Plana i programa mjera zaštite od požara u
objektu i organizacionim jedinicama;
· organizuje izvođenje propisane obuke i provjere znanja
zaposlenih iz oblasti zaštite od požara;
· predlaže nabavku sredstava, opreme i uređaja za dojavu i
gašenje požara;
· kontroliše stanje i ispravnost sredstava za zaštitu od požara
- u Opštinskoj upravi Ugljevik;
· pruža stručnu pomoć, i predlaže odgovarajuća rješenja u
otklanjanju utvrđenih nedostataka u oblasti zaštite od požara
i provođenju naloženih mjera od inspektorata za zaštitu od
požara;
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· daje prijedloge na projektne zadatke u vezi izgradnje,
adaptacije i rekonstrukcije objekata i prostorija Opštinske
uprave koji se odnose na zaštitu od požara,
· vrši povremenu kontrolu i obilazak objekta Opštinske
uprave i brine se o unapređenju opšteg stanja zaštite od
požara u njemu,
· ukazuje zaposlenima na uočene nedostatke koji bi mogli da
predstavljaju opasnost za izbijanje požara i predlaže
odgovarajuća rješenja.
Član 49.
Viši stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove
odgovoran je za:
· organizaciju i izradu opštih akata iz područja zaštite od
požara - za potrebe Opštinske uprave Ugljevik;
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· da upoznaju, i upozore neposrednog rukovodioca,
zaposlene i stručno lice za vršenje poslova zaštite od požara
- na uočene nedostatke koji mogu proizvesti opasnost za
nastanak požara;
· da upoznaju neposrednog rukovodioca sa uočenim
kvarovima i zastojima na opremi i instalacijama za zaštitu od
požara;
· da, u slučaju potrebe, pozovu vatrogasce i odgovorna lica u skladu sa Pravilnikom zaštite od požara, i da započnu
gašenje i spasavanje - do dolaska vatrogasne jedinice, i
pruže potrebnu pomoć.
Član 51.
Zaposleni na poslovima fizičkog obezbjeđenja je odgovoran
za:

· izradu i praćenje realizacije godišnjeg Plana i programa u
oblasti zaštite od požara;

· obavljanje poslova i zadataka u oblasti zaštite od požara - u
skladu sa odgovarajućim zakonskim i drugim propisima i
odredbama ovog Pravilnika;

· davanje prijedloga za nabavku opreme i tehničkih sredstava
zaštite od požara koji su od posebnog značaja za Opštinsku
upravu Ugljevik;

· obilaženje objekta, prostora, postrojenja, uređaja i
instalacija u objektu u kome dežura, a posebno mjesta gdje
postoji veća mogućnost izbijanja požara;

· vršenje analize stanja zaštite od požara u Opštinskoj upravi,
i predlaganje, nadležnim organima, odgovarajućih mjera za
efikasniju zaštitu od požara;

· upoznavanje i izvještavanje neposrednog Rukovodioca i
Višeg stručnog saradnika za protivpožarnu zaštitu o uočenim
nedostacima i potencijalnim izazivačima požara;

· pripremu odgovarajućih izvještaja iz oblasti zaštite od
požara;

· preduzimanje svih potrebnih mjera radi sprečavanja
izbijanja požara;

· praćenje i proučavanje zakona, propisa, normi i stručne
literature - u svrhu poboljšanja zaštite od požara;

· poznavanje rasporeda prekidača za isključenje struje, svih
telefonskih brojeva koje treba pozvati u slučaju požara, kao i
ključeva od prostorija;

· stanje obučenosti i stručne osposobljenosti zaposlenih na
poslovima zaštite od požara i organizovanje redovnih servisa
sredstava za gašenje i dojavu požara kao i elektro i
gromobranskih instalacija u Opštinskoj upravi;

· kontrolu upotrebe otvorene vatre, grejnih tijela, kao i svih
drugih propisanih zabrana;

· pružanje stručne pomoći organizacionim jedinicama u
provođenju propisanih i naloženih mjera zaštite od požara.
Član 50.
Zaposleni na poslovima fizičkog obezbjeđenja u provođenju
mjera zaštite od požara imaju sledeća ovlaštenja:
· da, u svako doba, mogu ući u svaku prostoriju Opštinske
uprave - u cilju kontrole provođenja mjera zaštite od požara, i
to samostalno ili u pratnji radnika koji koristi prostoriju.
Izuzetak su prostorije koje, zbog značaja, nisu dostupne za
ovaj vid kontrole, za šta saglasnost daje funkcioner;
· da - neposrednom rukovodiocu, daju prijedlog za udaljenje
iz objekta zaposlenog ili stranke - koji su u pijanom stanju ili
pod dejstvom narkotika, a svojim postupcima mogu
prouzrokovati opasnost za nastanak požara;
· da organizuju oduzimanje predmeta i stvari koji mogu
izazvati požar (grijalice, rešoi i slično);

· dojavu i gašenje požara, stavljanje na raspolaganje
učesnicima u gašenju požara svih potrebnih sredstava za
gašenje požara;
· kontrolu prohodnosti evakuacionih i protivpožarnih puteva,
slobodnih prilaza opremi i sredstvima za gašenje požara;
· vršenje drugih poslova i mjera zaštite od požara po nalogu
neposrednog Rukovodioca ili Višeg stručnog saradnik za
administrativno-tehničke poslove.
Član 52.
Zaposleni u organizacionoj jedinici obavlja sledeće poslove i
zadatke iz oblasti zaštite od požara:
· obezbjeđuje provođenje i primjenu mjera zaštite od požara utvrđene Zakonom, tehničkim propisima, uputstvima,
odlukama i ostalim normativnim aktima koje regulišu ovu
materiju;
· obezbjeđuje uslove za redovan pregled i kontrolu
ispravnosti sredstava, opreme i uređaja za dojavu i gašenje
požara, kao i elektro i gromobranskih instalacija;
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· pohađa propisanu obuku i provjeru znanja iz oblasti zaštite
od požara;
· pruža pomoć pri vršenju inspekcijskog nadzora u oblasti
zaštite od požara, i daje potrebne podatake i obavještenja po
zahtjevu ovlaštenog lica;
· obavlja i druge poslove i zadatke iz oblasti zaštite od požara
po nalogu Višeg stručnog saradnik za administrativnotehničke poslove, i neposrednog Rukovodioca.

broj: 121/12 i 46/17), članom 43. Zakona o zaštiti
stanovništva od zaraznih bolesti (Službeni glasnik RS, broj:
90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi
(Službeni glasnik RS, broj: 97/16 i 36/19) i Odluke o
organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i
spasavanja u opštini Ugljevik (Sližbeni bilten opštine Ugljevik,
broj 8/13), Opštinski štab za vanredne situacije, na sjednici
održanoj 15.03.2021. godine, donosi

ZAKLjUČAK
O USAGLAŠAVANjU AKATA
O OBAVEZNOM SPROVOĐENjU MJERA ZA
REAGOVANjE NA POJAVU BOLESTI IZAZVANE
NOVIM VIRUSOM KORONA (COVID – 19) NA
TERITORIJI OPŠTINE UGLjEVIK

Član 53.
Za povrede radnih obaveza iz člana 13. ovog Pravilnika,
zaposleni je odgovaran shodno odredbama Pravilnika o
disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti službenika jedinice
lokalne samouprave, odnosno Pravilnika o disciplinskoj i
materijalnoj odgovornosti radnika Opštinske uprave Ugljevik

1.

Ovim Zaključkom Opštinski štab za vanredne situacije
konstatuje da se na teritoriji Opštine Ugljevik primjenjuju
mjere utvrđene Zaključkom Republičkog štaba za
vanredne situacije o sprovođenju mjera za reagovanje
na pojavu bolesti izazvane novim virosom korona
(Covid-19) u RS br. 70-1/21 donesenom na sjednici
dana 11.03.2020. godine.

2.

Opštinski štab za vanredne situacije ovim Zaključkom
konstatuje da se na teritoriji Opštine Ugljevik ne
propisuju restriktivnije mjere u odnosu na mjere
propisane zaključcima Republičkog štaba za vanredne
situacije i utvrđuje da će se navedene mjere primjenjivati
na teritoriji Opštine Ugljevik u skladu sa rokovima
utvrđenim zaključcima Republičkog štaba za vanredne
sitiacije.

3.

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

. VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 54.
U pogledu pitanja koja nisu regulisana odredbama ovog
Pravilnika, a koja se odnose na zaštitu od požara,
primjenjivaće se zakon i drugi propisi i druga opšta akta
Opštinske uprave Ugljevik - iz djelokruga zaštite od požara.
Član 55.
Ako, u toku primjene ovog Pravilnika, dođe do izmjene
zakonskih propisa i opštih akata iz prethodnog člana, i ako
propisima donesenim na osnovu zakona pojedina pitanja
budu regulisana na drugačiji način nego što je to u ovom
Pravilniku, primjenjivaće se zakon, odnosno propisi doneseni
na osnovu zakona - do usklađivanja odredaba ovog
Pravilnika sa odredbama zakona i tih propisa.

Član 56.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i biće
objavljen u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
Član 57.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi
Pravilnik o zaštiti od požara Opštinske administartivne službe
opštine Ugljevik broj 02-12-11/15 od 09.09.2015. godine.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj : 02-12-3/21
Ugljevik: 19.02.2021.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek.
ŠEF ODSJEKA CZ
Ahmed Čolić, dipl. pravnik

Na osnovu člana 22. i u vezi sa članom 45. Zakona o zaštiti i
spasavanju u vanrednim situacijama (Službeni glasnik RS,

30.3.2021.

Broj: 02-052-55/21
Datum, 16.03.2021. godine

KOMANDANT ŠTABA
Vasilije Perić,dipl.ek.

Na osnovu člana 22. i u vezi sa članom 45. Zakona o zaštiti i
spasavanju u vanrednim situacijama (Službeni glasnik RS,
broj: 121/12 i 46/17), članom 43. Zakona o zaštiti
stanovništva od zaraznih bolesti (Službeni glasnik RS, broj:
90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi
(Službeni glasnik RS, broj: 97/16 i 36/19) i Odluke o
organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i
spasavanja u opštini Ugljevik (Sližbeni bilten opštine Ugljevik,
broj 8/13), Opštinski štab za vanredne situacije, na sjednici
održanoj 15.03.2021. godine, donosi
ZAKLjUČAK
O UNAPREĐENjU KOORDINACIJE SLUŽBENIH LICA
PS UGLjEVIK I INSPEKTORA U SASTAVU OPŠTINSKE
UPRAVE UGLjEVIK
1. Ovim Zaključkom Opštinski štab za vanredne situacije
traži da se unapredi koordinacija i saradnja službenih lica
PS Ugljevik i inspektora u sastavu Opštinske uprave
Ugljevik u nadzoru nad sprovođenjem zaključaka
Republičkog štaba za vanredne situacije o sprovođenju
mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim
virusom korona (Covid-19) u RS.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biće
objavljen u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

30.3.2021.

Broj: 02-052-56/21
Datum, 16.03.2021. godine
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KOMANDANT ŠTABA
Vasilije Perić,dipl.ek.

Na osnovu člana 22. i u vezi sa članom 45. Zakona o zaštiti i
spasavanju u vanrednim situacijama (Službeni glasnik RS,
broj: 121/12 i 46/17), članom 43. Zakona o zaštiti
stanovništva od zaraznih bolesti (Službeni glasnik RS, broj:
90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi
(Službeni glasnik RS, broj: 97/16 i 36/19) i Odluke o
organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i
spasavanja u opštini Ugljevik (Sližbeni bilten opštine Ugljevik,
broj 8/13), Opštinski štab za vanredne situacije, na sjednici
održanoj 15.03.2021. godine, donosi
ZAKLjUČAK
O POMOĆI JZU „DOM ZDRAVLjA“ UGLjEVIK
1. Ovim Zaključkom Opštinski štab za vanredne situacije
traži da se pronađe način da se uputi odgovarajuća
pomoć JZU „Dom Zdravlja“ Ugljevik u cilju
prevazilaženja problema u poslovanju ove zdravstvene
ustanove.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
biće objavljen u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

Broj: 02-40-457/21
Datum, 16.03.2021. godine

KOMANDANT ŠTABA
Vasilije Perić,dipl.ek.

Na osnovu člana 22. i u vezi sa članom 45. Zakona o zaštiti
i spasavanju u vanrednim situacijama (Službeni glasnik RS,
broj: 121/12 i 46/17), članom 43. Zakona o zaštiti
stanovništva od zaraznih bolesti (Službeni glasnik RS, broj:
90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi
(Službeni glasnik RS, broj: 97/16 i 36/19) i Odluke o
organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i
spasavanja u opštini Ugljevik (Sližbeni bilten opštine
Ugljevik, broj 8/13), Opštinski štab za vanredne situacije,
na sjednici održanoj 15.03.2021. godine, donosi
ZAKLjUČAK
O UPUĆIVANjU ZVANIČNOG APELA PUTEM
MEDIJA GRAĐANIMA, PREDUZEĆIMA USTANOVAMA
I DRUGIM ORGANIZACIJAMA
O POTREBI PRIDRŽAVANjA MJERA ZA
REAGOVANjE NA POJAVU BOLESTI IZAZVANE
NOVIM VIRUSOM KORONA (COVID – 19) NA
TERITORIJI OPŠTINE UGLjEVIK

1.

2.

Ovim Zaključkom Opštinski štab za vanredne
situacije upućuje zvanični apel putem medija
građanima, preduzećima, ustanovama i drugim
organizacijama o potrebi pridržavanja mjera za
reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim
virosom korona (Covid-19) u RS propisanih
zaključcima Republičkog štaba za vanredne
situacije.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
biće objavljen u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
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KOMANDANT ŠTABA

Broj: 02-052-57/21
Datum, 16.03.2021. godine

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 10. Odluke o izvršenju budžeta
opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik,
donosi:

R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi
Opštine Ugljevik ,u mjesecu DECEMBRU , da može izvršiti
realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na
pozicijama:
Sa pozicije :
-411300-Rashodi za naknadu plata............4.197,00KM
-411400-Rashodi za otpremnine...................220,00KM
Sa pozicije Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća
Ugljevik:
-411100-Rashodi za bruto plate...................313,00KM
Na poziciju :
- 411200-Rashodi za bruto naknade...........4.730,00KM
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-251 /21
Datum: 16.02.2021.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 10. Odluke o izvršenju budžeta
opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik,
donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi
Opštine Ugljevik ,u mjesecu DECEMBRU , da može izvršiti
realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na
pozicijama:
Sa pozicije :
-511100-Izdaci za izgradnju i
prib.objekata....................................................3.128,00KM
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R J E Š E Nj E
I

Na poziciju :
-413900-Rashodi po osnovu kamata......................16,00KM
-413300-Rashodi za zatezne kamate................3.128,00KM
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 307 /21
Datum: 19.02.2021.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 10. Odluke o izvršenju budžeta
opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik,
donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni
rad Ugljevik ,u mjesecu DECEMBRU , da može izvršiti
realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na
pozicijama:
Sa pozicije :
-411100-Rashodi za bruto plate....................1.550,00KM

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi
Opštine Ugljevik ,u mjesecu DECEMBRU , da može izvršiti
realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na
pozicijama:
Sa pozicije :
-511100-Izdaci za izgradnju i
prib.objekata.................................................32.760,00KM
Na poziciju :
-513100-Izdaci za
pribav.zemljišta..........................................32.760,00KM
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-455 /21
Datum: 18.03.2021.godine

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.

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 10. Odluke o izvršenju budžeta
opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik,
donosi:
R J E Š E Nj E

Na poziciju :
-638100-Ostali izdaci..................................1.550,00KM
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III

30.3.2021.

I
Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi
Opštine Ugljevik ,u mjesecu DECEMBRU , da može izvršiti
realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na
pozicijama:
Sa pozicije :
-412500-Rashodi za tekuće održavanje........14.060,00KM
-413900-Rashodi za zatezne kamate....................24,00KM
Na poziciju :
-415200-Grantovi u zemlji.............................14.084,00KM

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 306 /21
Datum: 23.02.2021.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 10. Odluke o izvršenju budžeta
opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik,
donosi:

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.
REPUBLIKA SRPSKA
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30.3.2021.
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-494 /21
Datum: 22.03.2021.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 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik
za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi
Opštine Ugljevik ,u mjesecu DECEMBRU , da može izvršiti
realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na
pozicijama:
Sa pozicije :
-511100-Izdaci za izgradnju i
prib.objekata..............................................441.000,00KM
Na poziciju :
-414100-Subvencije.................................. 441.000,00KM
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-453/21
Datum: 18.03.2021.godine

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 10. Odluke o izvršenju budžeta
opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik,
donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi
Ugljevik ,u mjesecu JANUARU , da može izvršiti unos
budžetskih sredstava unaprijed na poziciji:
-631900-Ostali izdaci..................................23.000,00KM
u

okviru

Sa pozicije:
-Budžetska rezerva..................................... 100.000,00KM
Na poziciju :
-631900-Ostali izdaci............................100.000,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-123 /21
Datum:29. 01.2021.god

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 10. Odluke o izvršenju budžeta
opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik,
donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu
„Filip Višnjić“ Ugljevik ,u mjesecu JANUARU , da može
izvršiti unos budžetskih sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-411100-Bruto plate zaposlenih.........................600,00KM
Na poziciju :
-411400-Rashodi za otpremnine i
jub.nagrade........................................................600,00KM
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Izvršiti realokaciju budžetskih sredstava
operativnog budžeta na pozicijama:
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Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-168 /21
Datum: 08.02.2021.god

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 10. Odluke o izvršenju budžeta
opštine Ugljevik za 2021. 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 ,u mjesecu
JANUARU , da može izvršiti unos budžetskih sredstava na
poziciji:
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Sa pozicije:
-411100-Bruto plate zaposlenih........................787,00KM
Na poziciju :
-638100-Ostali izdaci iz transakcija..............787,00KM
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

JANUARU , da može izvršiti unos unaprijed budžetskih
sredstava na poziciji:
-412200-Rashodi po osnovu utr.elek.ener......5.000,00KM
-413900-Rashodi za zatezne kamate....................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 tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-168 /21
Datum: 08.02.2021.god

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 10. Odluke o izvršenju budžeta
opštine Ugljevik za 2021. 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 ,u mjesecu
JANUARU , da može izvršiti unos unaprijed budžetskih
sredstava na poziciji:
-638100-Ostali izdaci iz transakcija...........1.000,00KM
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-178 /21
Datum: 10.02.2021.god

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 10. Odluke o izvršenju budžeta
opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik,
donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Srednjoškolski
centar „Mihailo Petrović Alas“
Ugljevik ,u mjesecu

30.3.2021.

NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-215 /21
Datum: 15.02.2021.god

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 10. Odluke o izvršenju budžeta
opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik,
donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško
Radović“ Ugljevik ,u mjesecu JANUARU , da može izvršiti
unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-412500-Rashodi za tekuće održavanje.............375,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-298 /21
Datum: 25.02.2021.god

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 10.
Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu,
Načelnik opštine Ugljevik, donosi:
R J E Š E Nj E
I
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R J E Š E Nj E
Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik
,u mjesecu JANUARU , da
može izvršiti unos unaprijed
I
budžetskih sredstava na poziciji:
-412800-Rashodi za održ.javnih površina.....7.391,00KM
Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću
„Duško Radović“ Ugljevik ,u mjesecu JANUARU , da može
II
izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III

-413900-Rashodi za kamate....................................25,00KM

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

Sa pozicije:
-412200-Rashodi po osnovu utroška el.ener.....251,00KM

NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 321 /21
Datum: 26.02.2021.god

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 10.
Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu,
Načelnik opštine Ugljevik, donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku Centar za socijalni rad
(Socijalna zaštita) Ugljevik ,u mjesecu JANUARU , da može izvršiti
unos budžetskih sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-416100-Doznake na ime socijalne zaštite................923,00KM
Na poziciju :
-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.......................923,00KM
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti
unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.

Izvršiti realokaciju budžetskih sredstava
operativnog budžeta na pozicijama:

u

okviru

Na poziciju:
-412500-Rashodi za tekuće održavanje..............251,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-333 /21
Datum:02.03.2021.god

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 10. Odluke o izvršenju budžeta
opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik,
donosi:
R J E Š E Nj E

III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se
objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-314 /21
Datum: 01.03.2021.god

I
Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj
malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik ,u mjesecu
FEBRUARU , da može izvršiti unos budžetskih sredstava
na poziciji:
Sa pozicije:
-411100-Bruto plate zaposlenih.......................60,00KM

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 10. Odluke o izvršenju budžeta
opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik,
donosi:

Na poziciju :
-638100-Ostali izdaci iz transakcija..................60,00KM
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
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NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-329 /21
Datum: 02.03.2021.god

30.3.2021.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.

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 10. Odluke o izvršenju budžeta
opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik,
donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku Narodnoj biblioteci
Ugljevik ,u mjesecu JANUARU , da može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-411400-Rashodi za otpremnine i
jubil.nagrade..................................................375,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-326 /21
Datum. 04.03.2021.god

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 10. Odluke o izvršenju budžeta
opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik,
donosi:
R J E Š E Nj E

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-340 /21
Datum. 04.03.2021.god

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 10. Odluke o izvršenju budžeta
opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik,
donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi
Ugljevik ,u mjesecu JANUARU , da može izvršiti realokaciju
budžetskih sredstava na pozicijima:
Sa pozicije:
-412900-Ostali rashodi.............................16.000,00KM
-Budžetska rezerva...................................71.000,00KM
Na poziciju:
-631900-Ostali izdaci...............................87.000,00KM
Izvršiti unos budžetskih sredstava unaprijed
na poziciji:
-631900-Ostali izdaci...............................27.000,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 395/21
Datum. 04.03.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

I
Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo
Petrović Alas“ Ugljevik ,u mjesecu MARTU , da može
izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-412900-Ostali rashodi.................................6.000,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III

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 10. Odluke o izvršenju budžeta
opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik,
donosi:
R J E Š E Nj E
I
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Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu
„Filip Višnjić“
Ugljevik ,u mjesecu MARTU , da može
izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
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Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta
opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik,
donosi:
R J E Š E Nj E

-631900-Ostali izdaci u zemlji.....................8.000,00KM
II

I

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

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško
Radović“ Ugljevik ,u mjesecu MARTU , da može izvršiti
unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

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

-412300-Rashodi za režijski materijal...............2.500,00KM
-412500-Rashodi za tekuće održavanje..............375,00KM
-412900-Ostali rashodi.....................................2.000,00KM

NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-379 /21
Datum. 08.03.2021.god

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 10. Odluke o izvršenju budžeta
opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik,
donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni
rad Ugljevik ,u mjesecu JANUARU , da može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-631900-Izdaci za otplatu
neiz.obaveza....................................................19.730,00KM
Odobrava se budžetskom korisniku Socijalna zaštita da
može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na
poziciji:
-631900-Izdaci za otplatu neiz.obaveza.....10.300,00KM
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III

II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-405 /21
Datum. 12.03.2021.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 10. Odluke o izvršenju budžeta
opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik,
donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu
„Filip Višnjić“ Ugljevik ,u mjesecu FEBRUARU , da može
izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-412300-Rashodi za režijski materijal.................450,00KM
-413900-Rashodi po osnovu zateznih kamata.....300,00KM

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-369 /21
Datum: 09.03.2021.god

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

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek.

II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.
REPUBLIKA SRPSKA
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OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-412 /21
Datum. 12.03.2021.god

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 10. Odluke o izvršenju budžeta
opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik,
donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi
Ugljevik ,u mjesecu FEBRUARU , da može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-419100-Rashodi po sudskim rješenjima...........600,00KM

30.3.2021.

NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 456/21
Datum. 17.03.2021.god

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 10. Odluke o izvršenju budžeta
opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik,
donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću
„Duško Radović“ Ugljevik ,u mjesecu FEBRUARU , da
može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na
poziciji:
-412400-Rashodi za materijal za
pos.namjene.......................................................3.000,00KM

II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.

II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 431 /21
Datum. 15.03.2021.god

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 10. Odluke o izvršenju budžeta
opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik,
donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi
Ugljevik ,u mjesecu FEBRUARU , da može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-419100-Rashodi po sudskim rješenjima........8.300,00KM

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-440 /21
Datum. 17.03.2021.god

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 10. Odluke o izvršenju budžeta
opštine Ugljevik za 2021. 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 ,u mjesecu
FEBRUARU , da može izvršiti unos unaprijed budžetskih
sredstava na poziciji:

II
-412300-Rashodi za režijski materijal............300,00KM
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK

II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.

30.3.2021.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-443 /21
Datum. 17.03.2021.god
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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 10. Odluke o izvršenju budžeta
opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik,
donosi:
R J E Š E Nj E
I
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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 10. Odluke o izvršenju budžeta
opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik,
donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“
Ugljevik ,u mjesecu MARTU , da može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-631900-Ostali izdaci u zemlji...................13.500,00KM

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu
„Filip Višnjić“
Ugljevik ,u mjesecu MARTU , da može
izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-631900-Ostali izdaci u zemlji..................21.800,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-402 /21
Datum. 11.03.2021.god

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 10. Odluke o izvršenju budžeta
opštine Ugljevik za 2021. 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 ,u mjesecu
MARTU , da može izvršiti unos unaprijed budžetskih
sredstava na poziciji:
-412600-Rashodi po osnovu putovanja..................60,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-397 /21
Datum. 11.03.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-398 /21
Datum. 11.03.2021.god

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 10. Odluke o izvršenju budžeta
opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik,
donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni
rad Ugljevik ,u mjesecu MARTU , da može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-631900-Ostali izdaci u zemlji.................37.346,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČ.ODJELjENjA ZA FINANSIJE
Ruža Jović, dipl.ek.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-410 /21
Datum. 12.03.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek
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Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19),
člana 68. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine
Ugljevik“, broj: 7/17), člana 6. i 7. Odluke o postupku za
dodjelu sredstava udruženjima građana na području Opštine
Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 1/15),
Programa raspodjele sredstava neprofitnim organizacijama
za 2021. godinu („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj:
3/21) i Odluke o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2021.
godinu („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 3/21),
Načelnik Opštine Ugljevik r a s p i s u j e:

JAVNI OGLAS
ZA FINANSIRANjE PROJEKATA UDRUŽENjA
GRAĐANA NA PODRUČJU OPŠTINE UGLjEVIK U 2021.
GODINI
I
Raspisuje se javni oglas za finansiranje projekata udruženja
građana na području Opštine Ugljevik u skladu sa Odlukom o
postupku za dodjelu sredstava udruženjima građana na
području Opštine Ugljevik iz sredstava budžeta Opštine
Ugljevik za 2021. godinu sa pozicije „tekući grantovi“ i
Programa raspodjele sredstava neprofitnim organizacijama
za 2021. godinu u iznosu od 70.000 KM.
II
Sredstva se dodjeljuju udruženjima građana koja su
registrovana u Republici Srpskoj, imaju sjedište na području
opštine Ugljevik i čiji se projekti realizuju većim dijelom ili u
potpunosti na području Opštine Ugljevik.
III
Sredstva planirana budžetom Opštine raspodjeljuju se
udruženjima građana čiji projekti:
pomažu rješavanju problema osoba sa posebnim
potrebama, starih osoba, omladine, porodica
nezaposlenih, izbjeglica i povratnika,
pomažu rješavanju problema boraca (učesnici svih
ratova), porodica poginulih, ratnih vojnih invalida,
mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida,
porodica civilnih žrtava rata i logoraša,
afirmišu kulturne potencijale i kulturne posebnosti
Opštine, inicijative i aktivnosti u cilju podizanja
urbane kulture,
pomažu razvoj sporta i fizičke kulture,
afirmišu, pomažu i unapređuju očuvanje životne
sredine i podižu nivo ekološke kulture,
afirmišu i pomažu razvoj sela, očuvanje istorije,
tradicije i običaja,
afirmišu i pomažu poljoprivrednu proizvodnju,
pomažu rješavanju potreba građana na socijalnom i
obrazovnom nivou,
uključuju i angažuju veći broj volontera.
IV
(1) Udruženje građana može konkurisati za ukupna
sredstva potrebna za realizaciju projekta ili nedostajući dio
koji mora biti naznačen.
(2) Prednost imaju projekti koji se realizuju u partnerskom
odnosu više udruženja i projekti koji se finansiraju iz više
izvora.
(3) Udruženje može aplicirati sa najviše dva projekta.
V
Udruženje podnosi prijavu na javni oglas na propisanom
obrascu.

30.3.2021.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:
Rješenje o registraciji udruženja u Republici Srpskoj
(ovjerena kopija),
2. Identifikacioni broj iz registra poslovnih subjekata
(ovjerena kopija),
3. Kratak opis organizacije sa podacima o prethodno
realizovanim projektima,
4. Projekat kojim udruženje konkuriše za dodjelu sredstava,
5. Kopija Statuta udruženja,
6. Dokaz da je udruženje obezbijedilo dio sredstava iz
drugih izvora za projekat ako traži sufinansiranje,
7. Izjavu ovlaštenog lica da udruženje nije dobilo sredstva
od drugog donatora za projekat ili dio projekta, kojim
aplicira na javni oglas,
8. Broj žiro računa udruženja i naziv banke.
1.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom u zapečaćenoj koverti
se predaje lično (putem pisarnice) ili poštom na adresu:
OPŠTINSKA UPRAVA UGLjEVIK
Trg Draže Mihailovića broj 1, 76330 Ugljevik
Komisija za raspodjelu sredstava udruženjima po javnom
oglasu sa naznakom-za projekte-NE OTVARATI.
Neblagovremene kao i nepotpune prijave se neće razmatrati.
VI
Javni oglas se objavljuje u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“, na oglasnoj tabli Opštinske uprave Opštine
Ugljevik, zvaničnoj internet stranici Opštine Ugljevik i „Skala
radio“ Ugljevik.
Javni oglas za raspodjelu sredstava traje 15 dana od dana
objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
Komisija će u roku od 30 dana od isteka javnog oglasa
utvrditi prijedlog za dodjelu sredstava, sačiniti preliminarnu
rang - listu i objaviti na zvaničnoj internet stranici Opštine
Ugljevik i oglasnoj tabli Opštinske uprave Ugljevik.
Na preliminarnu rang - listu, učesnik javnog oglasa, može
izjaviti prigovor Načelniku Opštine u roku od 5 radnih
dana.
Načelnik odlučuje o prigovoru u roku od 15 dana od dana
prijema prigovora, nakon čega donosi konačnu Odluku o
raspodjeli sredstava.
OBRASCI ZAHTJEVA za (su) finansiranje projekata mogu se
preuzeti u Opštinskoj upravi Opštine Ugljevik, u pisarnici, ili
na
zvaničnoj
internet
stranici
Opštine
Ugljevik
www.opstinaugljevik.net.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-508/21
Datum, 29.03.2021.godine

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.
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