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Petak 30. jul 2021. godine
UGLJEVIK

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

BROJ 7/21 GOD. LIX

Na osnovu člana 17. stav 4. Zakona o studentskom
standardu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj
34/08), člana 21. Stav 6. Statuta opštine Ugljevik
(„službeni bilten opštine Ugljevik“ br. 7/17) i člana 131.
Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik,
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“ br. 8/17), Supština
opštine Ugljevik na sjednici održanoj 29.07.2021.
godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli stipendija studentima prvog ciklusa na
visokoškolskim ustanovama
I - OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovom odlukom, propisuju se uslovi, način, kriterijumi,
postupak za dodjelu
stipendija Opštine Ugljevik redovnim studentima prvog
ciklusa na javnim visokoškolskim ustanovama, isplata,
kao i druga pitanja od značaja za dodjelu stipendija.
Član 2.
Sredstva za stipendije obezbjeđuju se u budžetu
Opštine Ugljevik.
(u daljem tekstu: Opština)
Član 3.
(1) Stipendije se dodjeljuju na osnovu sprovedenog
javnog konkursa.
(2) Konkurs raspisuje Načelnik Opštine Ugljevik (u
daljem tekstu Načelnik) svake godine u oktobru.

(3) Konkurs se objavljuje u dnevnim novinama,
oglasnoj tabli Opštine kao i na Internet stranici opštine
Ugljevik.
(4) Rok za podnošenje prijava sa dokumentacijom je 21
dan od dana objavljivanja konkursa u dnevnim
novinama.
Član 4.
(1) Stipendije se dodjeljuju za jednu školsku godinu i to
za deset mjeseci u godini na osnovu raspisanog
konkursa, počev od oktobra mjeseca, osim studentima
–djeci poginulih boraca Otadžbinskog rata, djeci ratnih
vojnih invalida od I do V kategorije, studentima sa
posebnim potrebama i učeniku generacije, kojima se
dodjeljuje stipendija do završetka studija pod uslovom
da dostavljaju potvrde o upisu godine u parni semestar.
(2)Isplate stipendija vrše se putem tekućeg računa, na
ime studenta.
Član 5.
(1) Stipendije se dodjeljuju prema odvojenim ranglistama za svaku od sljedećih kategorija studenata
visokoškolskih ustanova:
1. studenti - djeca poginulih boraca i djeca ratnih vojnih
invalida od I do V kategorije i učenik generacije
2. uspješni studenti prvog ciklusa sa prosjekom 9.01 i
više
3. ostali studenti:
a)studenti iz socijalno ugroženih porodica, što dokazuju
isključivo uvjerenjem/potvrdom nadležnog centra za
socijalni rad o novčanoj pomoći,
b) studenti iz porodice sa troje ili više djece
v) studenti deficitarnih zanimanja
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(2) Student ima pravo da konkuriše u više kategorija iz
stava 1. ovog člana, ali pravo na stipendiju može
ostvariti samo u jednoj kategoriji.
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dokazuje da su okolnosti bile opravdane, a za vrijeme
ponavljanja godine, nema pravo na stipendiju.
Član 9.

Član 6.
Skupština opštine će za svaku školsku godinu donijeti
Odluku o stipendiranju redovnih studenata.
Odlukom o stipendiranju redovnih studenata utvrđuje se
broj stipendija, broj deficitarnih zanimanja na području
Opštine i visina stipendije.
Član 7.
(1)Studenti - djeca poginulih boraca i djeca ratnih vojnih
invalida od I do V kategorije, učenik generacije i
uspješni studenti prvog ciklusa sa prosjekom 9.01 i više,
dobijaju svi stipendiju bez obzira na broj prijavljenih
studenata.
(2)Za vrijeme apsolventskog staža stipendija se
odobrava u trajanju do 6 mjeseci.
(3) Zavisno od broja pristiglih prijava na konkurs za
dodjelu stipendija, može se izmijeniti i/ili preraspodijeliti
broj stipendija koje se dodjeljuju u pojedinim
kategorijama.
Član 8.
(1) Pravo na stipendiju, mogu ostvariti studenti koji
ispunjavaju sljedeće opšte
uslove:
1)da su državljani Republike Srpske / Bosne i Hercegovine;
2)da imaju prebivalište na području Opštine Ugljevik u
neprekidnom trajanju,
dužem od jedne godine prije podnošenja prijave na
konkurs;
3)da je redovan student na državnim visokoškolskim
ustanovama u RS, BiH i Srbiji ;
4)da ne obnavljaju više od jedne godine studija
5)da imaju prosjek ocjena iz prethodne godine 6,5 i više
6)da student ima do 27 godina starosti;
7)da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora
stipendiranja;
(2) Izuzetak u odnosu na odredbu iz stava 1. tačke 5.
ovog člana su:
1) studenti – djeca poginulih boraca, koja su u toku
školovanja jednom obnovila
godinu studija, imaju pravo na dodjelu stipendije – kada
upišu sljedeću godinu
studija;
2) Studenti koji su zbog opravdanih okolnosti (teže
bolesti, nesretnog
slučaja sa težim posljedicama, održavanja trudnoće,
njege djeteta do godine dana
života) jednom ponovili godinu u toku studiranja, imaju
pravo na dodjelu stipendije kada upišu sljedeću godinu
studija.
(3) U skladu sa stavom 2. tačka 2. ovog člana,
podnosilac zahtjeva za dodjelu
stipendije je dužan, uz zahtjev, dostaviti odgovarajuću
dokumentaciju kojom

(1) Uz prijavu na konkurs je potrebno priložiti originale,
ili ovjerene kopije:
- izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o
državljanstvu
- uvjerenje o mjestu boravka za studenta i njegovu
porodicu najmanje u posljednju godinu dana
- dokaz da je kandidat redovan student određene godine
studija na državnoj visokoškolskoj ustanovi sa
prosjekom ocjena iz prethodne godine
- uvjerenje o porodičnoj - ličnoj invalidnini, kojim se
dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs dijete
palog boraca ili RVI od I do V kategorije
- dokaz da je učenik generacije
- uvjerenje JU „Centar za socijalni rad“ Ugljevik, kojim
se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs član iz
porodice korisnika prava na novčanu pomoć, utvrđenog
rješenjem JU „Centar za socijalni rad“ Ugljevik;
- izjavu o zajedničkom domaćinstvu-kućna lista
- izjavu da ne prima stipendiju ili drugu materijalnu
pomoć za studiranje
član 10.
(1) Prijave na konkurs razmatra i prijedlog za dodjelu
stipendija utvrđuje Komisija za dodjelu stipendija (u
daljem tekstu Komisija),koju imenuje Skupština opštine
Ugljevik na prijedlog Načelnika opštine Ugljevik.
(2) Administrativne,tehničke i stručne poslove za
Komisiju iz stava (1)ovog člana obavlja Odjeljenje za
društvene djelatnosti.
(3) Komisija za dodjelu studentskih stipendija sastoji se
od 3 člana i to 2 odbornika i 1 službenik Opštinske
uprave.
(4) Komisija odlučuje većinom glasova svih članova.
(5) Nepotpune i neblagovremene prijave neće se
razmatrati.
(6) Komisija je dužna da u roku od pet dana od dana
zatvaranja konkursa utvrdi tačan broj pristiglih prijava na
konkurs.
(7) Komisija je dužna da razmotri prijave u roku od 30
dana o dana zatvaranja konkursa za dodjelu stipendija i
u narednih sedam dana utvrdi rang-listu.
(8) Predstavnici (dva predstavnika) krovne omladinske
organizacije opštine Ugljevik imaju pravo prisustva i
neposrednog uvida u rad Komisije iz stava 1. ovog
člana, bez prava glasa.
(9) Predsjednik Komisije je dužan obavijestiti
predstavnike krovne omladinske organizacije opštine
Ugljevik o vremenu i mjestu održavanja sastanka
Komisije.
Član 11.
(1) Stipendija je nepovratna.
(2) Studentu koji je u toku iste akademske godine
ostvario pravo na
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stipendiju i iz drugih javnih izvora stipendiranja,
obustavlja se dalja isplata
stipendije i dužan je primljeni iznos stipendija od Opštine
Ugljevik, vratiti u Opštini
Ugljevik.
(3) Studentu koji neopravdano prekine školovanje u
akademskoj godini u kojoj je ostvario pravo na
stipendiju, obustavlja se dalja isplata stipendije
II- KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE RANG LISTE
Član 12.
Kriterijumi za utvrđivanje rang-liste studenata za dodjelu
stipendije u kategoriji „ostali studenti prvog ciklusa“ su:
1) uspjeh u prethodnim godinama studija,
2) upisana godina studija,
3) socijalni status
4) studenti deficitarnih zanimanja
Član 13.
Uspjeh studenta u prethodnim godinama studija
boduje se na sljedeći način:
1) ocjena od 6,50 do 7,00.............................2 bodova,
2) ocjena od 7,01 do 7,50 ............................4 bodova,
3) ocjena od 7,51 do 8,00.............................6 bodova,
4) ocjena od 8,01 do 8,50.............................8 bodova,
5) ocjena od 8,51 do 9.00............................10 bodova,
Član 14.
Upisana godina studija se boduje na sljedeći način:
1) student druge godine...................................2 boda,
2) student treće godine ................................. 4 boda,
3) student četvrte godine............................6 bodova,
4) student pete godine ................................8 bodova,
5) student šeste godine ...........................10 bodova,
Član 15.
U slučajevima kada dva ili više studenta, imaju jednak
broj bodova za dodjelu stipendije , prednost ima student
koji ima veći prosjek ocjena, a koji se računa na dvije
decimale.
Član 16.
Socijalni status boduje se na sljedeći način:
1)student iz porodice sa troje i više djece
...................................................3 boda (po djetetu).
2)korisnik prava po Zakonu o socijalnoj
zaštiti................................................. 12 bodova

Član 17.
Deficitarna zanimanja boduju se na sljedeći način:
1)studenti deficitarnih zanimanja........10 bodova
Član 18.
Studenti koji su prethodne godine primali stipendije, a
ispunjavaju uslove
konkursa, konkurišu za dodjelu stipendija kao i ostali
studenti.
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Član 19.
U slučaju da student ne prijavi i krivotvori tražene
dokumente, gubi trajno pravo na stipendiju od Skupštine
opštine, biće prijavljen nadležnim organima a Skupština
opštine je dužna da traži povrat svih primljenih
sredstava.
Član 21.
(1) Rang-lista odobrenih stipendija objavljuje se na
Internet stranici Opštine i na oglasnoj
tabli Opštine.
(2) U roku od 8 dana od dana prijema odluke o
stipendiranju, podnosioci prijava imaju pravo prigovora
na rang listu Načelniku opštine.
(3) Načelnik ispituje razloge prigovora u pogledu
njihove osnovanosti i u roku od 15 dana od dana isteka
roka za podnošenje prigovora donosi Konačnu odluku o
dodjeli studentskih stipendija .
Član 22.
Na osnovu konačne odluke o dodjeli stipendije Načelnik
opštine i korisnik
stipendije zaključuju ugovor o stipendiranju koji sadrži:
a) podatke o ugovornim stranama,
b) naziv javne visokoškolske ustanove, godinu studija,
nivo studija i naziv studijskog programa.
v) vrijeme za koje je stipendija dodijeljena,
g) visinu i način isplate stipendije,
đ) ostala prava i obaveze ugovornih strana .
Član 23.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti
Pravilnik o dodjeli studentskih stipendija broj:01-6762/10 od 12.08.2021 godine.
Član 24.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj:01-67-95/21
Datum, 29.07.2021.godine

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni
bilten Opštine Ugljevik“, broj 7/17) i Odluke o dodjeli
stipendija studentima prvog ciklusa na visokoškolskim
ustanovama („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj
7/21), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj
29.07. 2021 godine, d o n o s i
ODLUKU
o stipendiranju redovnih studenata za školsku
2020/2021. godinu
I
Donosi se odluka o stipendiranju 50 (pedeset) redovnih
studenata za 2020/2021. godinu prvog ciklusa studija i
utvrđuju sljedeća deficitarna zanimanja za 2020/2021
godinu, odnosno sljedeći studiji: mašinsko inženjerstvo,
mjerenje i regulacija, proizvodno mašinstvo, energetika,
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elektronika i telekomunikacije, mikroračunarska
elektronika, saobraćaj i transport, mehatronika,
mašinsko inženjerstvo, grafičko inženjersto i dizajn,
opšti studij medicina, medicinska rehabilitacija,
radiološka tehnologija, zdravstvene studije, farmacija,
biohemija, zaštita životne sredine, rudarsko-geološki
fakultet, geodezija i geomatika, koji su prvi put upisali
odgovarajuću godinu studija i koji se školuju na
državnim visokoškolskim ustanovama u Republici
Srpskoj, BiH i Srbiji, a čije je prebivalište na području
Opštine Ugljevik i čija porodica živi na području opštine
Ugljevik najmanje poslednju godinu dana.
II
(1)Studentska stipendija se odobrava za jednu školsku
godinu i to za 10 (deset) mjeseci u godini na osnovu
raspisanog konkursa, počev od oktobra mjeseca, osim
studentima - djeci poginulih boraca Otadžbinskog rata,
djeci ratnih vojnih invalida od I do V kategorije,
studentima sa posebnim potrebama i učeniku
generacije, kojima se dodjeljuje stipendija do završetka
studija pod uslovom da dostavljaju potvrde o upisu
godine u parni semestar.
(2)Visina stipendije za studente koji su imali prosjek
ocjena u prethodnoj godini od 6,5 do 8,4 iznosi 150,00
KM.
(3) Za studente koji su imali prosjek ocjena u prethodnoj
godini 8,5 i više, visina stipendije iznosi 170,00 KM, pod
uslovom da su položili sve ispite iz te godine.
(4) Student koji ostvaruje pravo na pomoć za školovanje
po drugom osnovu nema pravo na stipendiju.
III
Zadužuje se Načelnik Opštine da raspiše konkurs u
skladu sa Odlukom o dodjeli stipendija studentima prvog
ciklusa na visokoškolskim ustanovama i donese Odluku
o dodjeli studentskih stipendija.
IV
Sredstva za stipendiranje su obezbijeđena u Budžetu
Opštine Ugljevik za 2021. godinu.
V
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana
objavljivanja u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINA UGLjEVIK
Broj:01- 67 -96 /21
PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 29.07. 2021.god.
Đoko Simić, profesor

Na osnovu čl. 36 stav 1. Zakona o razvoju malih i
srednjih preduzeća ( Službeni glasnik Republike Srpske
broj: 50/19), člana 13. stav 1. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća
( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 84/19), člana
39. stav 2. tačka 34. Zakon o lokalnoj samoupravi
( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 97/16) i člana
37. stav 2. tačka 34. Statuta opštine Ugljevik, Skupština
opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 29.07.2021.
godine, donosi
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ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANjU AGENCIJE ZA
RAZVOJ MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA OPŠTINE
UGLjEVIK
I
U Odluci o osnivanju Agencije za razvoj malih i srednjih
preduzeća ( „Službeni bilten Opštine Ugljevik broj: 5/07,
8/07 ,4/13 i 5/19) vrše se sljedeće izmjene:
1) Naslov Odluke mijenja se i glasi: „Odluka o
osnivanju lokalne razvojne agencije Opštine Ugljevik“.
2)Član 1. mijenja se i glasi: „Osniva se Lokalna
razvojna agencija Opštine Ugljevik ( u daljem tekstu:
Agencija)
3)Član 5. mijenja se i glasi: Agencija koja se osniva će
poslovati pod nazivom:
„Lokalna razvojna agencija Opštine Ugljevik.“
Sjedište Agencije je u Ugljeviku.
II
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u Službenom biltenu Opštine Ugljevik.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01-022-4/21
Datum: 29.07.2021.godine

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 39. stav (2), tačke 2. i 8. Zakona o
lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike
Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), člana 40. stav 1. Zakona o
uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik
Republike Srpske“, broj: 40/13 106/15, 3/16 i 84/19), i
člana 37. stav 2. tačke 2. i 8. Statuta Opštine Ugljevik
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) Skupština
opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana29.07. 2021.
godine, donosi
ODLUKU
o pristupanju izradi Izmjeni Urbanističkog projekta
gradskog dijela grada Ugljevika
I
Ovom Odlukom pristupa se izradi Izmjene Urbanističkog
projekta gradskog dijela grada Ugljevika („Službeni
bilten opštine Ugljevik“, broj 4/03, 2/04, 1/06, 2/07, 1/09,
11/10, 3/11, 6/12, 2/13 i 2/19) (u daljem tekstu: Plan).
II
Granica obuhvata izmjene Urbanističkog projekta
gradskog dijela grada Ugljevika obuhvata parcele
označene kao k.č. broj 688/1 i 688/3 K.O. Ugljevik.
Površina obuhvata izmjene Urbanističkog projekta
iznosi 0,39 ha.
III
Planski period, u smislu člana 40. stav 3. tačka v)
Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni
glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15, 3/16 i
84/19) je 10 godina.
IV
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Smjernice za izradu izmjene:
Plan je neophodno izraditi u svemu prema odredbama
Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni
glasnik Republike Srpske“, broj: 40/13), podzakonskim
aktima donesenim na osnovu ovog zakona, te drugim
propisima relevantnim za planiranje i uređenje prostora
(koji se odnose na: saobraćaj, snabdijavanje vodom i
energijom, telekomunikacije, zaštitu od prirodnih
nepogoda, zaštitu prirode, zaštitu vode, vazduha, tla,
poljoprivrednog i šumskog zemljišta, prirodnih
vrijednosti, kulturnih dobara i drugih elemenata životne
sredine, uspostavljanje jedinstvenog informacionog
sistema i dr.).
Nosilac izrade dužan je obezbijediti usaglašenost Plana
u toku njegove izrade sa dokumentom prostornog
uređenja šireg područja.

cijele Republike, tri dana prije i na dan održavanja
rasprave.
Ukoliko se prijedlog planskog dokumenta, na osnovu
prihvaćenih primjedbi i mišljenja, pristiglih u toku javnog
uvida, značajno razlikuje od nacrta dokumenta, nosilac
pripreme dužan je da organizuje ponovo javni uvid.
Ponovni javni uvid sprovešće se u skladu sa članom 49.
Zakona o uređenju prostora i građenju.
Nakon održane javne rasprave iz člana 48. stav (4)
Zakona o uređenju prostora i građenju, nosilac pripreme
utvrđuje prijedlog plana koji se dostavlja Skupštini
opštine Ugljevik na usvajanje.

V
Rok za izradu planskog dokumenta je 180 dana od dana
potpisivanja ugovora sa nosiocem izrade urbanističkog
projekta.

IX
Nosilac izrade plana biće pravno lice koje ima
odgovarajuću licencu za izradu ove vrste dokumenata
prostornog uređenja. Izbor nosioca izrade vrši se u
skladu sa propisima o javnim nabavkama.
X
Nosilac pripreme plana je Odjeljenje za prostorno
uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštine
Ugljevik.

VI
Izmjena urbanističkog projekta treba da sadrži sve
elemente propisane članom 36. Zakona o uređenju
prostora i građenju („Službeni glasnik Republike
Srpske“, broj: 40/13, 106/15 i 84/19) i Pravilnikom o
načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata
prostornog uređenja („Službeni glasnik Republike
Srpske“, broj: 69/13).
VII
Nosilac pripreme plana utvrđuje nacrt plana, kao i
mjesto, vrijeme i način izlaganja nacrta na javni uvid.
Nacrt plana staviće se na javni uvid u trajanju od 30
dana u prostorijama nosioca pripreme..
O mjestu, vremenu i načinu izlaganja nacrta plana na
javni uvid, javnost i vlasnici nepokretnosti na području
za koje se donosi ovaj plan, biće obaviješteni putem
oglasa, koji se objavljuje u najmanje dva sredstva
javnog informisanja, 8 dana prije početka javnog uvida i
15 dana od početka izlaganja plana na javni uvid.
Nacrt plana, izlaže se na javni uvid u skladu sa
odredbama člana 47. Zakona o uređenju prostora i
građenju.
Nosilac izrade obavezan je da razmotri sve primjedbe,
prijedloge i mišljenja koji su dostavljeni tokom javnog
uvida i da o njima zauzme stav prije utvrđivanja
prijedloga plana, te da obrazložen stav u pisanoj formi
dostavi nosiocu pripreme plana i licima koja su dostavila
prijedloge, primjedbe i mišljenja na nacrt.
Stav nosioca izrade plana o primjedbama, prijedlozima
i mišljenjima, razmatra se na javnoj raspravi, na koju se
pozivaju predstavnici nosioca pripreme plana, nosioca
izrade plana, predstavnici organa i pravnih lica iz člana
42, stav (3) Zakona o uređenju prostora i građenju i
članovi savjeta plana.
Javna rasprava iz prethodnog stava mora se
organizovati u roku od 30 dana od dana zatvaranja
javnog uvida. Javnoj raspravi mogu prisustvovati sva
zainteresovana lica.
Nosilac pripreme objavljuje poziv za javnu raspravu, u
najmanje jednom dnevnom listu dostupnom na teritoriji

VIII
Finansijska sredstva potrebna za izradu izmjene
obezbijeđena su u Budžetu opštine Ugljevik.

XI
Na prijedlog Nosioca pripreme Plana Skupština opštine
Ugljevik će imenovati Savjet plana.
XII
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01- 363-12/21
Datum, 29.07.2021.godine

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik RS“, broj 97/16 i 36/19) i člana
37.Statuta opštine Ugljevik („Službeni glasnik RS“, broj
7/17 i 5/21) Skupština opštine Ugljevik na sjednici
održanoj dana 29.07.2021. godine
donosi
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O USVAJANjU PLANA
POSTAVLjANjA PRIVREMENIH POSLOVNIH
OBJEKATA U UGLjEVIKU
I
U Odluci o usvajanju Plana postavljanja privremenih
poslovnih objekata u Ugljeviku („Službeni bilten opštine
ugljevik“, broj 4/07, 7/07, 3/08, 2/12 i 11/18) u članu 2.
vrši se izmjena grafičkog dijela i glasi:
„Ukidaju se privremene lokacije: 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 28, 29, 30“.
II
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Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01-363-13/21
Datum,29.07.2021

5.
PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić,profesor

Na osnovu člana 39. stav (2) tačka 5. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj
96/16 i 36/19) i člana 37.stav (2) tačka 5. Statuta opštine
Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“ broj 7/17 i
5/21) Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj
dana 29.07. 2021. godine d o n o s i
O D L U KU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA KAPITALNIH
ULAGANjA OPŠTINE UGLjEVIK

6.

7.

8.

9.

I
U Odluci o usvajanju Plana kapitalnih ulaganja Opštine
Ugljevik („Službeni bilten opštne Ugljevik“, broj 5/18,
1/19 i 4/19) član II mijenja se i glasi:
„U tabelarnom prikazu Plana kapitalnih ulaganja opštine
Ugljevik, pored projekata koji nisu realizovani isti se
zadržavaju kao sastavni dio Plana i dodaje se nova
tabela – Dopuna plana III sa projektima koji će biti
realizovani u naredne tri godine.
II
Član IV mijenja se i glasi:
„Sredstva predviđena za realizaciju ovog Plana
obezbijeđena su Budžetom opštine Ugljevik u naredne
tri godine.“
III
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01- 40-1166/21
Datum, 29.07.2021.godine

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Dopuna III - Tabelarni prikaz Kaptalnih ulaganja za
period od tri godine
RED.
BR.
D.K.

NAZIV/OPIS PROJEKTA

LOKACIJA

VRIJEDNOST
(procjena u KM
sa PDV-om)

I REKONSTRUKCIJA – ASFALTIRANjE PUTEVA
1.
2.

3.

4.

Asfaltiranje Sokolske
ulice
Asfaltiranje ulice Nova
1
Rekonstrukcijaasfaltiranje ulice Ćirila i
Metodija sa trotoarima
i zamjenom ivičnjaka
Rekonstrukcijaasfaltiranje ulice
Njegoševe sa

20.

21.

22.

MZ Ugljevik

49.000

MZ Ugljevik

47.000

23.

250.000

24.

220.000

25.

MZ Ugljevik

MZ Ugljevik

trotoarima i zamjenom
ivičnjaka
Rekonstrukcijaasfaltiranje ulice
Vojvode Kerovića od
raskrsnice sa ulicom
Petra Kočića do
raskresnice sa ulicom
Karađorđevom
Rekonstrukcijaasfaltiranje paring
prostora između
„samačkog“ i hotela
„Atlas“
Rekonstrukcijaasfaltiranje ulice u
Indstrijskoj zoni kraj
Belaza
Rekonstrukcijaasfaltiranje ulice
Svetog Save
Rekonstrukcijaasfaltiranje
Bogutovačke ulice
Izgradnja odvodnih
kanala i propusta u
ulici Ive Andrića
Rekonstrukcija puta u
M18-Maksimovićima
Rekonstrukcijaasfaltiranje puta Lazići
Rekonstrukcijaasfaltiranje dva puta u
MZ Ug.Obrijež po
400m
Rekonstrukcijaasfaltiranje puta R459Simići
Rekonstrukcijaasfaltiranje puta M18Tešanovići
Rekonstrukcijaasfaltiranje puta M18Arsenovići
Rekonstrukcijaasfaltiranje puta M18Maksimovići
Nastavak
rekonstrukcijaasfaltiranje puta
Matića brdo – Grujići
Nastavak
rekonstrukcijaasfaltiranje puta
Vašerište-Gaj
Rekonstrukcijaasfaltiranje puta L9Đokići
Rekonstrukcijaasfaltiranje puta
prema Rikićima
Rekonstrukcijaasfaltiranje parkinga
parkinga kod Kraljeve
česme
Rekonstrukcijaasfaltiranje parkinga
kod centralnog groblja
Rekonstrukcijaasfaltiranje puta
Crvenog brda –
Novakova pećima
Potporni zid pored
puta Crveno brdo –
D.Krćina

30.7.2021.

MZ Ugljevik
54.000

MZ Ugljevik
30.000

MZ Ugljevik
126.000

MZ Prigradsko

MZ Prigradsko

MZ Sjever

162.000

200.000

21.000

MZ Maleševci

40.000

MZ Maleševci

32.000

MZ Ug.
Obrijež

90.000

MZ Ug.Obrijež

28.000

MZ Ravno
Polje

47.000

MZ Ravno
Polje

32.000

MZ Ravno
Polje

53.000

MZ Donja
Trnova

94.000

MZ Donja
Trnova

117.000

MZ Donja
Trnova

10.000

MZ Donja
Trnova

30.000

MZGornja
Trnova

MZGornja
Trnova
MZGornja
Trnova

MZGornja
Trnova

110.000

32.000

72.000

20.000

SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLJEVIK – Broj 7/21

30.7.2021.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.
40.
41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.
49.

Nastavak
rekonstrukcijeasfaltiranja puteva
prema Maleševićima
Rekonstrukcijaasfaltiranje puta
Modran – Ug. Selo
Rekonstrukcijaasfaltiranje puta Babići
– Josipovići
Rekonstrukcijaasfaltiranje puta
Stevanovići – groblje
Falčići
Rekonstrukcijaasfaltiranje puta
Mićina prodavnicaJovići
Rekonstrukcijaasfaltiranje puta R459
– groblje Gajići
Rekonstrukcijaasfaltiranje puta
L18(Jevtići) – groblje
„Borići“
Rekonstrukcijaasfaltiranje puta L5
Mezgraja Kose –
Mezgraja Gaj
Rekonstrukcijaasfaltiranje puta tri
kraće dionice u
Mezgraji Kose
Rekonstrukcijaasfaltiranje puta Jovići,
Mirkovići, Todorovići
Rekonstrukcijaasfaltiranje puta L13Vaskovići
Rekonstrukcijaasfaltiranje puta L2 –
Jovanovići-crkva
Rekonstrukcijaasfaltiranje puta L17
Mukat i Vidovići
Rekonstrukcijaasfaltiranje puta Lazići
Rekonstrukcijaasfaltiranje puta Đokići
Rekonstrukcijaasfaltiranje puta
Spasojevići
Rekonstrukcijaasfaltiranje puta
Tomići
Rekonstrukcijaasfaltiranje puta
Mihajlovići
Rekonstrukcijaasfaltiranje puta Ješići
– Korenita
Rekonstrukcijaasfaltiranje dijela puta
L24
Rekonstrukcijaasfaltiranje dijela puta
Bijelice
Rekonstrukcijaasfaltiranje puta L2
Donje Zabrđe –
Korenita
Rekonstrukcijaasfaltiranje puta L21
Rekonstrukcijaasfaltiranje puta
Janjari
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50.

M Gornja
Trnova

15.000

MZ Ugljevik
Selo

180.000

MZ Ugljevik
SElo

20.000

MZStariUgljevi
k

RekonstrukcijaMZ Glinje
asfaltiranje puta Glinje
RekonstrukcijaMZSrednja
51.
asfaltiranje puta
Trnova
Srednja Trnova
RekonstrukcijaMZ Atmačići
52.
asfaltiranje puta
Atmačići-Glinje
UKUPNO REKONSTRUKCIJA – ASFALTIRANjE
PUTEVA

18.000
27.000

18.000
3.809.000

25.000
II IZGRADNjA OBJEKATA

MZStariUgljevi
k

MZStariUgljevi
k
MZ Mezgraja
– Gaj

MZMezgraja
Kose i MZ
ezgraja Gaj
MZMezgraja
Kose

82.000

40.000

25.000

140.000

80.000

Izgradnja objekata za
MZ Ug.
vjerske potrebe u
Obrijež
Ug.Obrijež
2.
Izgradnja LED javne
Više MZ
rasvjete u više MZ
3.
Izgradnja staze pored
MZ Donje
puta L2
Zabrđe
Izgradnja ograde oko
MZMezgraja
4.
groblja u MZ Mezgraja
Kose
Kose
5.
Izgradnja mosta u
MZ Tutnjevac
Tutnjevcu
6.
Dogradnja dječijeg
MZ Centar
vrtića
UKUPNO IZGRADNjA OBJEKATA
1.

64.000

1.

MZ Donje
Zabrđe

37.000

2.

MZ Donje
Zabrđe

85.000

3.
4.

MZBogutovo
Selo
MZ Bogtovo
Selo
MZBogutovo
Selo
MZ Tutnjevac

MZ Tutnjevac

MZ Tutnjevac

MZ Tutnjevac

MZ Tutnjevac

39.000

5.

115.000

6.

87.000
95.000

18.000
30.000
30.000
300.000
648.000

Rekonstrukcija Doma Dom zdravlja
zdravlja i nabavka Ugljevik
opreme
Rekonstrukcija
MZ Janjari
igrališta kod škole u
Janjarima
Završetak radova na MZGornja
kraljevoj česmi
Trnova
Sanacija
klizišta MZBogutovo
„Žerajići“
Selo
Adaptacija prostorija u Više MZ
vlasništvu Opštine
Rekonstrukcija
više Više MZ
područnih
osnovnih
škola
UKUPNO OSTALI KAPITALNI PROJEKTI
SVE

UKUPNO

150.000

47.000
10.000
38.000
80.000
50.000
375.000
4.832.000

10.000

40.000

135.000

64.000

94.000

MZ Korenita
150.000

MZGornja
Krćina
MZ Janjari

200.000

III OSTALI KAPITALNI PROJEKTI

MZGornje
Zabrđe

MZBogutovo
Selo

70.000

68.000
90.000

Na osnovu člana 39. stav 2. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 97/16 i 36/19) i
člana 37. stav 2. Statuta opštine Ugljevik („Službeni
glasnik RS“, broj 7/17) Skupština opštine Ugljevik na
sjednici održanoj dana 29.07.2021. godine d o n o s i
ODLUKU
O ISPLATI NAKNADE ZA ZEMLjIŠTE
I
DONOSI SE Odluka o isplati naknade u iznosu od
2.540,00 KM Lukić Trivi, sinu Radovana iz Bijeljine za
zemljište površine od 254 m2 u K.O. Ugljevika, kao
razlika između dodijeljene površine i sadašnje površine.
II
Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije iz Budžeta
Opštine Ugljevik.
III
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Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj:01-475-52/21
Datum,29.07.2021.godine

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić,profesor

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.
Glasnik RS“ broj 97/16), člana 4. Zakona o
administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“ broj 100/11.
103/11, 67/13 i 123/20), člana 30. Zakona o
ugostiteljstvu („Sl. Glasnik RS“ broj 45/17) i člana 37.
Statuta opštine Ugljevik („Sl. Bilten Opštine Ugljevik broj
7/17 i 5/21), Skupština Opštine Ugljevik na sjednici
održanoj dana 29.07.2021. donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o opštinskim administrativnim
taksama
I
U Odluci o opštinskim administrativnim
taksama („Sl. Bilten Opstine Ugljevik“, broj: 2/12 i 11/13),
član 1. mijenja se i glasi:
„Za spise i radnje u upravnom postupku i za druge
predmete i radnje u postupku kod Opštinske uprave
Opštine Ugljevik i kod organizacija koje vrše javne
ovlašćenja, kojima je na Zakonu zasnovanom odlukom
Skupštine Opštine povjereno da rješavaju u upravnim
stvarima o određenim pravima i obavezama iz člana 1.
Zakona o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“
broj 100/11. 103/11, 67/13 i 123/20), plaćaju se
administrativne
takse
po
Tarifi
opštinskih
administrativnih taksa, koju donosi skupština Opštine.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, za spise i radnje u vezi
sa registracijom preduzetnika plaćaju se takse u
sledećim iznosima:
a)za osnivanje........................................................30KM
b)za promjene podataka upisane u registar........20KM
v)za prestanak obavljenja djelatnosti................10KM
g)za pripemne
radnje..............................................10KM
d)za rezervaciju poslovnih imena koja obuhvata
registraciju i brisanje.........................................10KM
Ako se zahtjev u vezi sa registracijom podnosi
elektronskim putem, iznos takse iz stava 2. ovog člana
umanjuje se za 50%. Takse iz stava 1 i 2 ovog člana su
prihod Opštine Ugljevik.
U cijelom tekstu ove Odluke riječi „Administrativna
služba“ zamijenjene su riječima „Opštinska uprava“ u
odgovorajućem padežu.
Član II
U članu 4. u TARIFI OPŠTINSKIH ADMINISTRATIVNIH
TAKSA brišu se tarifni brojevi 1, 4, 7, 10 i 15 a redni
brojevi ostalih tarifnih brojeva se srazmjerno smanjuju.
Glava III „UVJERENjA“, se briše a redni broj svih ostalih
glava se smanjuje za po jedan.

30.7.2021.

Glava
IV
„ODOBRENjA
ZA
SAMOSTALNO
OBAVLjANjE DJELATNOSTI, PREGLED POSLOVNOG
PROSTORA I SAGLASNOST ZA PRODUŽENjE
RADNOG VREMENA UGOSTITELjSKIH OBJEKATA“
postaje glava II, a redni broj svih ostalih narednih glava
se umanjuje za dva.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINA UGLjEVIK
Broj:01-460-2/21
Datum, 29.07. 2021.god.

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 39. stav 2. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 97/16, 36/19),
člana 5. Zakona o finansiranju političkih stranaka iz
budžeta republike, grada i opštine ( „Službeni glasnik
RS“, broj: 65/08 ), i člana 37.Statuta opštine Ugljevik
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“ broj 7/17 i 5/21),
Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana
29.07. 2021.godine, d o n o s i
PROGRAM
O IZMJENI PROGRAMA RASPODJELE
SREDSTAVA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA ZA
2021.GODINU
Član1.
U Programu broj: 01-40-345 /21 od 02 .03.2021.
godine član VII mijenja se i glasi:
„VII -Sredstva namjenjena za rad Udruženja građana
“Humanitarna organizacija opštine Ugljevik-CK“ za
2021.godinu...........................................30.0000,00KM“
Član 2.
Obim i dinamika trošenja sredstava po ovom Programu
uskladiće se sa obimom i dinamikom priliva sredstava
Budžeta opštite Ugljevik.
Član 3.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj:01-40-1163/21
Datum: 29.07.2021.godine

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić,profesor

Na osnovu člana 195. Zakona o vodama (,,Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 50/06,92/09 i 121/12),
člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 97/16, 36/19) i člana 37.
Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten opštine
Ugljevik”, broj 7/17 i 5/21), a u skladu sa Planom
budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Skupština
opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana, 29.07.2021.
godine, donosi

30.7.2021.
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PROGRAM
o izmjeni Programa o raspoređivanju i usmjeravanju
sredstava od vodnih naknada
za 2021. godinu.
U Programu broj: 02-40-341 /21 od 02 .03.2021.
godine član II mijenja se i glasi:
„Budžetom opštine Ugljevik za 2021. godinu planirani
iznos sredstava od vodnih naknada od 90.000,00 KM,
utrošiće se za namjene utvrđene Zakonom u skladu sa
programima (program kapitlnih ulaganja i dr.pr.) i
prioritetnim potrebama i to za :
- poboljšanje vodosnabdijevanja u MZ Tutnjevac
...............................................................30.000,00KM i
- izgradnja i proširenje vodovodnih sistema u MZ
Prokos..................................................60.000,00KM“
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i biće
objavljen u ,,Službenom biltenu opštine Ugljevik”.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj:01-40- 1164 /21
Datum:29.07.2021. godine

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić,profesor

Na osnovu člana 134. Zakona o osnovnom obrazovnju i
vaspitanju (,,Službeni glasnik RS, broj 44/17), člana 3.
Pravilnika o izboru i rad školskog odbora (,,Službeni
glasnik RS,, broj 7/09, 37/09 i 65/13) i člana 37. Statuta
opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj
7/17 i 5/21), Skupština opštine Ugljevik, na sjednici
održanoj dana, 29.07. 2021 godine, d o n o s i
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1. Jovan Marinković,SSS-mašinski tehničar, iz Ugljevika
imenuje se, ispred
lokalne zajednice, za člana
Školskog odbora u JU SŠ ,,Mihailo Petrović Alas,,
Ugljevik.
2.Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće
se u ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik,,.
REPUBLIKASRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01-111- 83 /21.
Datum, 29.07. 2021. godine

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 34. Zakona o javnim putevima
(''Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 89/13),
člana 45. Pravilnika o održavanju,rehabilitaciji i zaštiti
javnih puteva i putnih objekata (''Službeni glasnik
Republike Srpske“, broj: 06/15), Odluke o upravljanju,
građenju, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti lokalnih i
nekategorisanih puteva, ulica u naselju i putnih objekata
na njima („ Službeni bilten opštine Ugljevik“ broj 12/16)
,Odluke o razvrstavanju lokalnih puteva i ulica u naselju
na području opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine
Ugljevik“ broj 05/17) i Plana održavanja lokalnih i
nekategorisanih puteva na području opštine Ugljevik za
2021.godinu („ Službeni bilten opštine Ugljevik“ broj
3/21), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj
dana 29.07. 2021.godine d o n o s i
PLAN ZIMSKE SLUŽBE ZA 2021/22 god.

Na osnovu člana 134. Zakona o osnovnom obrazovnju i
vaspitanju (,,Službeni glasnik RS, broj 44/17), člana 3.
Pravilnika o izboru i rad školskog odbora (,,Službeni
glasnik RS,, broj 7/09, 37/09 i 65/13) i člana 37. Statuta
opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj
7/17i 5/21), Skupština opštine Ugljevik, na sjednici
održanoj dana,29.07. 2021 godine, d o n o s i

Zimska služba obuhvata skup aktivnosti i poslova,
potrebnih za omogućavanje prohodnosti puteva i ulica i
sigurnosti saobraćaja u zimskim prilikama. Izvodi se,
kada je zbog zimskih pojava (snijeg, poledica, led i dr.)
ugroženo normalno odvijanje saobraćaja.
Za neometano organizovanje zimske službe, potrebno
je obezbjediti dovoljnu količinu posipnog materijala,
potrebnu mehanizaciju i opremu za rad u zimskoj službi.
Plan Zimske službe obuhvata: održavanje, prioritete za
izvođenje radova na čišćenju (ulica u naselju, lokalnih i
nekategorisanih puteva, trotoara, platoa i javnih
površina), te učestalost izvođenja radova, vrste i količina
posipnog materijala.
Pod održavanjem se podrazumjevaju sledeće radnje:
neutralisanje posledica i uklanjanje snijega sa kolovoza
i putnih objekata,
posipanje zaleđenih i zasniježenih kolovoza na
usponima i krivinama,
obilježavanje
ivica
kolovoza
odgovarajućim
markerima,
upoznavanje izvršioca radova sa konkretnim zadacima
koji proizilaze iz plana zimske službe održavanja,
blagovremeno i potpuno obavještavanje korisnika
javnih puteva o stanju i uslovima saobraćaja na putu
putem sredstava javnog informisanja,saobraćajnim
znacima i tablama obavještenja.

R J E Š E Nj E
O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA

Rad Zimske službe počinje 15.11.2021. godine, a traje
do 15.03.2022. godine, odnosno po potrebi zavisno od
stvarnih vremenskih uslova.

R J E Š E Nj E
O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA
1.Čedomir Lujanović, SSS- mašinski tehničar, iz Donje
Trnove imenuje se, ispred lokalne zajednice, za
člana Školskog odbora u JU OŠ ,,Filip Višnjić,, Donja
Trnova.
2. Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik,,.
REPUBLIKASRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01-111- 84 /21.
Datum, 29.07. 2021. godine

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor
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Pod pojmom prohodnosti podrazumjeva se da su ulice i
lokalni putevi prvog i drugog prioriteta prohodni ako
visina snijega na kolovozu ne prelazi 10 cm i moguć je
saobraćaj vozilima koji imaju zimsku opremu, a na
ulicama i putevima trećeg prioriteta i ostalim
nekategorisanim putevima ne prelazi 15 cm i moguć je
saobraćaj vozilima koja imaju zimsku opremu.
Pri obavljanju poslova iz domena Zimske službe, ulice
se svrstavaju u sljedeće prioritete:
Ulice prvog prioriteta:
Naziv ulice

Dužina ulice (m)

Karađorđeva

490

Njegoševa

745

Svetog Save

735

Bogutovačka

800

Zabrđska

300

Na ulicama prvog prioriteta obezbeđuje se neprestano
čišćenje u cilju osiguranja stalne prohodnosti.
Predviđeni broj čišćenja: 6 puta na godišnjem nivou.

30.7.2021.

Gavrila Principa
Perike Tešića
Vidovdanska
Kapetana Leke
Filipa Višnjića
Starougljevička
Majevički četnički korpus
Branka Pantelića Pantera
Solunskih dobrovoljaca
Hercegovačka
Vuka Karadžića
Popa Vase Pelagića
Jasenovačkih žrtava
Krajiška
Požarnička
Nova 2
Nova 3
Nova 4

116
602
90
160
460
260
735
245
255
200
168
999
210
370
231
150
120
125

Na ulicama trećeg prioriteta prohodnost se uspostavlja nakon
prestanka padavina, a najkasnije u roku 24 časa. Predviđeni
broj čišćenja: 6 puta na godišnjem nivou.

Ulice drugog prioriteta:
Naziv ulice

Dužina ulice (m)

Kralja Petra I

301

Radomira Arsenovića
Jovana Dučića

789
308

Ćirila i Metodija
Patrijarha Srpskog Pavla

732
138

Mihaila Pupina

531

Petra Kočića
Vojvode Kerovića

202
810

Pukovnika Milana Jovića

140

Đure Bižića
Rudarska

1450
274

Hilandarska

1121

Zekina
Ive Andrića

907
215

Drage Tokića
Miloša Crnjanskog

547
210

Knez Ive od Semberije

215

Kosovke djevojke
Prve majevičke brigade

209
310

Miloša Obilića
Vojvode Mišića

283
440

Na ulicama drugog prioriteta može doći do prekida
saobraćaja samo u vrijeme uklanjanja smetnji, ali ne
duže od 12 časova u toku 24 časa. Predviđeni broj
čišćenja: 6 puta na godišnjem nivou.
Ulice trećeg prioriteta:
Naziv ulice
Nikole Tesle
Cara Dušana
Sokolska
Srpske sloge
Starine Novaka

Dužina ulice (m)
162
180
173
130
130

Platoi
Plato na Trgu Draže
Mihailovića
Plato ispred TC AF1
Plato ispred Centra
za kulturu
Trotoari
Karađorđeva ulica
Ulica Sv.Save
Ul.Ćirila i Metodija
Ul.Kralja Petra
Ul.Patrijarha Pavla,
ulaz u crkvu
Ulica Njegoševa

Ukupna
površina
(m2)
6100

Površina za
čišćenje
(30%)
1830

10 x u sezoni

4400

1320

5 x u sezoni

3800

1140

10 x u sezoni

1400
1260
900
580
200

1400
1260
900
580
200

10 x u sezoni
6 x u sezoni
6 x u sezoni
6 x u sezoni
6 x u sezoni

60

60

6 x u sezoni

učestalost

Rad zimske službe na lokalnim putevima vršiće se na
sledećim pravcima:

Lokalni putevi prvog prioriteta:
Putna relacija

Ukupna dužina u
km

L

Most na potoku Starača- R-459,
D.Trnova

4,173

L1

Ugljevik-Zabrđe „Mićin grob“

5,493

L2

Most na riječici „Bukovčica“
Korenita-Piperci

3,296

L3

Na putevima prvog prioriteta obezbeđuje se neprestano
čišćenje u cilju osiguranja stalne prohodnosti. Predviđeni broj
čišćenja: 6 puta na godišnjem nivou.

Lokalni putevi drugog prioriteta:
Putna relacija
R 459, Tutnjevac-Bobetino Brdo

Ukupna
dužina
(km)
3,525

L
L4
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30.7.2021.
M 18, Peljave-Mezgraja Gaj-Mezgraja
Kose,R 459
M18,RavnoPolje-Janjari-Atmačići-Glinje,R
459
M18-G.Zabrđe (Crkva)-Tutnjevac, R 459
Donja Trnova, Vašerište-Jakovići-Bukovac
Donja Trnova, škola-Dobričići-Ravno Polje
R 459,Modran-Ugljevik
Selo(Mikosavljevići)-R 459
R 459, Tutnjevac-Korenita-Piperci
M18,Maleševci- Puškovac
M 18, G.Zabrđe (Usjek Savići)-Tutnjevac,
R 459
R 459, Crveno Brdo-Srednja TrnovaDobričići
M 18-Mukat-Maleševci
R 459, Crveno Brdo-Donja Krćina-Gornja
Krćina-Bare
M18,Maleševci-Spomenik
iz 2.Svje.rata-Ruščići(G.Zabrđe),L7
Korenita,Miličin bunar-Tomići-Posavci
Ugljevik (Sjever)-Petrovići-R 459-Jovičići
(G.Čađavica)
Ugljevik, R 459-Raskršće
(Stankovići),G.Zabrđe
R 459, Stari Ugljevik-Rezervoar gradskog
vodovoda
Popovići, L2 -Stevčanovići- StankovićiCrkva (G.Zabrđe)

6,166

L5

7,650

L6

3,750
5,588
3,548
5,953

L7
L8
L9
L 10

6,607
2,120
2,695

L 11
L 12
L 13

5,443

L 16

4,480
6.882

L 17
L 21

1,487

L 24

3,397
2,028

L 34
L 35

1,362

L 36

1,000

L 48

3,084

L 50

Na putevima drugog prioriteta može doći do prekida
saobraćaja samo u vrijeme uklanjanja smetnji, ali ne duže od
12 časova u toku 24 časa. Predviđeni broj čišćenja: 6 puta na
godišnjem nivou.

Lokalni putevi trećeg prioriteta:
Putna relacija
Ugljevik,Sjever -Zabrđe-Sarići-R 459
Ugljevik,Sjever-Zabrđe
(Stjepanovići)-R 459
R 459, Mezgraja Gaj-Škola-GrobljeL5
L3-Torlakovići-Stankovići-ŠkolaPopovići,L3
D.Zabrđe, L2-Posavci-D.Zabrđe,L2
G. Zabrđe,L7 -Maleševci (škola)L12
Maleševci,L12-prema Releju
Ugljevička Obrijež, M 18-Đukići, R
459
R 459, Tutnjevac-Mitrovići
Termoelektrana-Mukat,L17
Ugljevička Obrijež, M 18 -skretanje
za Ug.Selo,L10
R 459, Stari Ugljevik-Bojići-TomićiVidovići-Jovanovići
L29, Stari Ugljevik -Sarije
R 459, Stari Ugljevik-G.Vučijak
Ug.Obrijež,R 459, Gopića bunar Groblje
Termoelektrana-Perići(Stara pruga)Most na Janji(grads. dio)
R 459, Crveno Brdo-Donja Krćina
Mezgraja
Kose,L5-TodorovićiLazići-Mirkovići-Škola,L5
Ugljevik Selo,L10-Miljanovići-Simići
Ugljevik Selo, Zarići,L10-Spasojevići

Ukupna
dužina (km)
1,240

L 14

1,517

L 15

2,200

L 18

5,626

L 19

3,572
2,180
2,500

L 20
L 22
L 23

0,505

L 25

3,060
0,740

L 26
L 27

0,325

L 28

2,000

L 29

1,500
0,900

L 30
L 31

1,515

L 32

2,364

L 33

1,700

L 37

3,718

L 38

1,300
1,000

L 39
L 40

L

Ug.Obrijež, M 18, Jovičići-Put
„Gopića bunar-Groblje“
Ugljevička Obrijež, Mitrovići- Put
„Gopića bunar-Groblje“
Ravno Polje, M 18- Arsenovići,
groblje
Tutnjevac,R
459-MiloševićiMitrovići,L26
Tutnjevac,R 459 -Nikolići-Krstići-L4
Ug.Selo,Starača-Babići- škola,L10
Modran, Veterinarska stanica-Baljak
R 459-Falčići (Neškovići)
Termoelektrana,Perići-BrđaniProkos-L33
R 459-Tešići-Čardak-Malići,R459
Glinjsko raskršće, R 459-Žuge
Gornja Krćina, Panjici-Bare,L21
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0,330

L 41

0,500

L 42

1,000

L 43

1,011

L 44

1,815
1,750
1,500
1,950

L 45
L 46
L 47
L 49

2,630

L 51

1,000
1,200
2,240

L 52
L 53
L 54

Na putevima trećeg prioriteta prohodnost se uspostavlja
nakon prestanka padavina, a najkasnije u roku 24 časa.
Predviđeni broj čišćenja: 6 puta na godišnjem nivou.
-Na poddionicama lokalnih puteva L 29 i L 30 došlo je
do prekida saobraćaja odnosno uništenja trase puta
usled širenja rudnika u pravcu sjeveroistoka. Saobraćaj
se odvija alternativnim pravcima koji su izgrađeni od
strane RiTe Ugljevik. Opština Ugljevik obratila se
zahtjevom Pravobranilaštvu Republike Srpske radi
pokretanja postupka za utvrđivanje uzurpacije
pomenutih puteva.
Nakon sprovođenja postupka kod Republičke uprave za
geodetske i imovinsko pravne poslove, Područna
jedinica Ugljevik je donijela rješenje kojim se odbija
zahtjev opštine Ugljevik.
U Zakonom predviđenom roku uložena je žalba na
pomenuto rješenje, a odluka o žalbi još nije donijeta.
Na ostalim putevima, odnosno putnim relacijama
prohodnost saobraćaja obezbeđuje se zavisno od
potreba i raspoloživih kapaciteta.

Nekategorisani putevi
Mjesna zajednica
Donje Zabrđe
L35,Plakalovići-groblje-Sjever
L2,Petričevići-Zekići
L5-Maksimovići
L2-Simići
L2- Jovanovići
Posavci
Posavci-Korenita
Posavci-Miloševići-groblje
Posavci-Tutnjevac
Gornje Zabrđe
Raskršće,Stankovići-Simići-groblje
M18-Vukovići-škola
Raskršće,Stevanovići
Škola-Lakići
Todorovići-Mirjanići
Savići-Todorovići-Markovići
Cvijići-Mićići
Maleševci
Stara cesta-Savići

Ukupna dužina
(km)
0,8
0,4
0,5
0,3
0,6
0,5
0,8
2,0
1,7
1,4
0,45
0,5
0,6
0,7
0,4
0,5
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Stara cesta-Lazići
Stara cesta-groblje
M18-Maleševci-Savići-G.Zabrđe
Nikolići-Šarkići
L23,Popova šuma-stari drum
Tutnjevac
L26,Mitrovići-Veliko groblje
L44,Miloševići-Malo groblje
L44, Miloševići
R459-Pavlovići-Jovanovići-L4
R459-Miloševići-Mitrovići
L4 (Čitluk)-Mihajlovići
L4 (Čitluk)-Vukići
L4-Ješići
L4(Ješići)-L11(put za Korenitu)
L11-Gligorevići-Kostići
L11-Petrovići (Kočkići)
L4-Gajići-Ivanov grobL11
R459(lovački dom)-Nikolići
R459-Šešlići
Šešlići-Pavlovići-Sourići
Korenita
L19,Radići-Torlakovići
L19-Damljanovići
L19-Tunjice
Bogutovo Selo
Ćetnište-Golubovići
Todorovići-Lazići
Stara pruga-Nikići
Stara pruga-Dragići
Lokalni put-vatrogasni dom
Brđani,Perići-Bazen
Rudnik-Ranjkići
Termoelektrana-Mukat
L17-Lukići
Golubovići-Planina,Spasojevići
Žerajići-Stankovići
Stankovići-Gajići
Put do prostorija MZ Mukat
Golubovići-Nikolići
Nikolići-Lazići
MZ Ugljevička Obrijež
M18-Đukići
R459-Đukići
R459-izbjegličko naselje
R459-Obradovići
R459-Tokići
L32-Ostojići
L32-Ilići (izbjegličko naselje)
M18-Jovičići,L32
L32-Mitrovići
M18-Jovičići (lijevo)
M18-Crkva-M18
M18-Tulija
M18-Jovičići (desno)
M18-Matići
M18-Ciganske njive
MZ Ravno Polje
M18-Šarčevići(izbjegličko naselje)
M18-Šarčevići-Tešanovići
M18-Milinkovići,izbjegličko naselje
M18-groblje(Ugljevička Obrijež)
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0,5
0,2
1,6
0,9
1,0
0,5
0,3
0,3
3,6
1,0
0,6
0,35
0,9
1,1
1,1
1,0
1,1
1,6
0,5
1,0
0,7
0,5
0,8
1,279
0,68
0,322
0,849
0,276
0,287
0,25
1,515
0,27
0,777
0,697
0,87
0,053
0,306
0,18
0,522
0,36
0,105
0,27
0,19
0,28
0,417
0,332
0,38
0,357
0,34
0,07
0,19
0,37
0,898
0,33
0,256
0,268
0,595

M18-Dom kulture
M18-Stevanovići (desno)
M18-Regan
M18-Gajići
M18-izbjegličko naselje
M18-Spasojevići (izbjegličko naselje)
M18-Čuturići-Pavlovići
M18-Ristići
Mz Donja Trnova
L16-Ristići
L16-Jeftići
L16-Gligorevići(Gentula)
L9-Rikići(Žiko)
L9-Rikići(Vujo)
L9-Ćetkovići
L9-Đokići (Antonije)
L9-Todorovići (Milivoje)
L9-Vujevići (Veljo)
L9-Mitrovići,Lujanovići
L9-Lujanovići (Čedo)
L9-Groblje
L9-Mihailovići, Mitrovići
L9-Simići
L1-Jovanović (Raco)
L8-Simići
L1-Vidići
L1-Vladići
Vladići-Nikolići-Ćirići
L1-Gligorevići
L1-Rikići (Naja)
L1-Marići (Miko)
L8-Jovanovići,Đokići
L8-Lukići (Milan)
L8-Lukići (Saša)
L8-Janjičići
L8-Tešići
L8-Nikolići (Veljko)
L8-Ilići
L8-Čitaonica-Dimitrići
L8-Stevanovići (Dikići)
M18-S.Polje-Most
L18-Tešići (Mićo)
L1-Mitrovići
L1-Jovići
L1-Markovići
L8-Simići
L1-Jovanović (Raco)
L1-Groblje-Rastik
Groblje,Rastik-Ćirići
Groblje,Rastik-Karići
MZ Gornja Trnova
R459-Malinići
R459-Čardak-Malići
R459-Čitaonica-Radovići
R459-Kurjakovići
R459-Đurići
MZ Stari Ugljevik
R459-G.Vučijak
R459-Naćići
Mićina prodavnica-Falčići
R459-Repetitor
R459-Crkva

30.7.2021.
0,330
0,193
0,420
0,220
0,735
0,56
0,646
0,13
0,124
0,095
0,12
0,57
0,55
0,727
0,196
0,26
0,15
0,967
0,565
0,211
0,42
0,585
0,142
0,378
0,173
0,145
0,425
0,065
0,125
0,128
0,248
0,835
0,229
0,131
0,132
0,664
0,36
0,195
0,774
2,137
0,35
0,402
0,604
0,595
0,08
0,125
0,31
0,45
0,45
0,441
1,02
0,12
0,550
0,700
0,982
0,374
0,485
1,232
0,157

30.7.2021.
Falčići-Novakovići
Falčići-Janjići
Falčići-Radovanovići
R459-prostorije MZ-R459
R459-Vodenica-R459
MZ Ugljevik Selo
L10-Groblje
L10-Marinkovići
L10-Spasurići
L10-Škola-Groblje
L46-Josipovići
Ugljevik Selo, Mićina prodavnica- Jovići
MZ Modran
R459-Kazanovići
R459-Trafo (Rakonja)
MZ Gornja Krćina
L21-Sandići
L21-Groblje
L21-Trafo stanica
L21-kuća Sandić Mitra
MZ Donja Krćina
L21-Trnjačani
L21-Despotovići
L21-kuća Despotović Brane
Žuge-D.Krćina
MZ Mezgraja Gaj
L18-Nikolići
MZ Mezgraja Kose
L18-Todorovići-Lazići-Groblje-L18
L18-Gajići
L18-kuća Jovana Lazića
L18-kuća Gaje Mirkovića
L18-kuća Jove Delića
L18- kuća Kojić Živana
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0,316
0,443
2,10
0,76
1,355
0,332
0,255
0,499
0,19
0,21
1,200
0,162
0,19
1,4
1,1
0,5
0,3
0,5
0,3
0,3
1,8
1,1
3,7
0,3
0,3
0,4
0,2
0,1

Izvođač radova obavezan je pri zimskom održavanju
ulica i puteva prioritetno obezbjediti prohodnost putnih
pravaca koji vode do dijaliznih pacijenata.
Zimsko održavanje mreže lokalnih i nekategorisanih
puteva i ulica na prostoru opštine Ugljevik obuhvata:
Opis usluga
Čišćenje snijega sa kolovoza puta
(odgurivanjem) prosječne širine 4 m.
Obračun za jedno čišćenje
Čišćenje snijega sa kolovoza ulica
(odgurivanjem) prosječne širine 4 m.
Obračun za jedno čišćenje
Čišćenje snijega sa površine parkinga
odgurivanjem mase van površine parkinga.
Obračun za jedno čišćenje
Posipanje kolovoza mješavinom rizle i
posipne soli u odnosu 1:3,60 g/m2 na
usponima i krivinama. Obračun za jedno
posipanje

Količina
219,36 km

23,70 km

19.000 m2

34 t

Zimsko održavanje puteva će se sprovoditi na način koji
će prouzrokovati najmanju štetu kolovozu, putnoj
opremi i drugim objektima pored puta. Izvođač radova
će biti odgovoran da popravi i nadoknadi štetu.
Pored puteva i ulica u okviru rada zimske službe vršiće
se mašinsko i ručno
čišćenje i posipanje soli po trotoarima, trgovima,
parkinzima, parkovima i javnim
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površinama, te odvoz snijega sa istih u slučaju većih
padavina.
Ručno i mašinsko posipanje ulica solju vršiće se na
temperaturi od - 5 do + 5 °C.
Za zimsko održavanje putnih pravaca zadužen je
izvođač radova izabran u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama, odnosno sklopljen je
okvirni sporazum sa DOO“Mont Gradnja“ Ugljevik, br:
02-404-111/20 od 20.10.2020. godine, a sredstva su
planirana Budžetom opštine Ugljevik
Radi blagovremenog i kvalitetnog uključivanja zimske
službe u rad planira se obezbjeđenje stalnog dežurstvapripravnost i od strane izvođača.
Radne ekipe, dežurna ekipa i potreban broj
mehanizacije za rad zimske službe obezbjeđuje
izvođač.
Dežurne ekipe moraju stalno nadzirati stanje kolovoza,
posebno kritičnih dionica, koje su kao takve već
iskustveno poznate. To važi prije svega za oštre krivine,
veće uspone, propuste, mostove, sjenovite odsjeke
(posebno u šumama i pored vodotoka), raskršća i
mjesta gdje teče voda sa prilaznih puteva, voda sa
kosina i rigola. Takva mjesta se posipaju preventivno,
odnosno odmah, kada se na kolovozu uvidi pojava
poledice.
Mehanizacija i oprema za zimsku službu moraju biti
pripremljene i postavljene na polazna mjesta. Kvarovi
koji nastanu na vozilima, mašinama i opremi se
otklanjaju na terenu, ukoliko je to moguće. Izvođač je u
obavezi da obezbjedi da se nastali kvarovi otklone u što
kraćem mogućem roku, takođe i izvan redovnog radnog
vremena. Sve te popravke se vrše prioritetno.
Zimska služba će obavljati poslove i mimo ovog
programa u izuzetnim vremenskim uslovima, a po
nalogu nadzorne službe.
Po završetku zimskog perioda održavanja puteva,
potrebno je s javnog puta ukloniti ostatke posipnog
materijala,
privremenu
dopunsku
saobraćajnu
signalizaciju i opremu, te ostalu opremu koja je služila
za obezbjeđenje javnog puta i saobraćaja u zimskim
uslovima.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj:01-370-46 /21
Datum: 29.07.2021.god

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 89.stav 8 i 9.. Zakona šumama
(,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:75/08 i
60/13), člana 39.stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi
(,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16 i
člana 37. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten
Opštine Ugljevik”, broj: 7/17 i 5/21), Skupština Opštine
Ugljevik na sjednici održanoj dana 29.07.2021. godine
donijela je
PROGRAM
KORIŠĆENjA SREDSTAVA PRIKUPLjENIH OD
NAKNADA PO OSNOVU PRODAJE ŠUMSKIH
DRVNIH SORTIMENATA U 2021. GODINI
I
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Ovim Programom se usvaja korišćenje sredstava
prikupljenih po osnovu prodaje šumskih drvnih
sortimenata u 2021.godini.
II
Raspoloživa sredstva:
Od prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2021.godini
planiraju
se
prikupiti
sredstva
u
iznosu
od..................................................10000,00 KM
III
Plan utroška:
Sredstava prikupljenih po osnovu prodaje šumskih
drvnih sortimenata u 2021. godini planiraju se koristiti za
razvoj nerazvijenih dijelova opštine i to:
-izgradnja,rekonstrukcija i održavanje infrastrukture i
drugih objekata sa koje potiču prodati sortimenti kao i za
druge funkcije ruralnog razvoja, te ostale troškove
neophodne za funkcionisanje
jedinice lokallne
samouprave, izuzev administrativnih troškova, plana i
sl............................................................... 10000,00KM
IV
Navedena sredstva su planirana u Budžetu opštine
Ugljevik na stavci rashodi za tekuće održavanje
V
Sredstva će se koristiti na osnovu provedenih
postupaka javne nabavke i plana radova i ista
realizovati.
VI
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik”.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01-40-1165/21
PREDSJEDNIK SO-e
Datum: 29.07.2021.god
Đoko Simić, profesor
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten
opštine Ugljevik 7/17 i 5/21) i 39. Poslovnika o radu Skupštine
opštine Ugljevik, (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj
8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj
29.07.2021. godine u okviru tačke dnevnog reda „Informacija
o realizaciji akata sa prethodne sjednice“ donijela je

Z A K Lj U Č A K
1.Traži se od Radnih grupa formiranih kako bi se riješio
problem funkcionisanja DOO Termo Nova i daljeg
funkcionisanja toplovodne mreže i grijanja u Ugljeviku, kao i
problem eksproprijacije preostale imovine opštine, u čijem su
sastavu predstavnici ZP RiTe Ugljevik, DOO Termo Nove i
opštinske uprave da za narednu sjednicu Skupštine dostave
informaciju o radu i sprovedenim dosadašnjim aktivnostima na
rješavanju ovih pitanja.
2.Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01- 014-19/21
PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 29.07.2021.godine
Đoko Simić, profesor

30.7.2021.

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten
opštine Ugljevik 7/17 i 5/21) i 39. Poslovnika o radu Skupštine
opštine Ugljevik, (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj
8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj
29.07.2021. godine u okviru tačke dnevnog reda „Informacija
o realizaciji akata sa prethodne sjednice“ donijela je
Z A K Lj U Č A K
1. Da na zahtjev grupe građana mjesne zajednice Centar kao
i ostalim zainteresovanim korisnicima toplotne energije,
isporučilac usluge Termo Nova doo, Ugljevik, uz finansijsko
učešće građana, izvrši ugradnju odgovarajućeg mjernog
uređaja odnosno kalorimetara (ukoliko postoje tehnički uslovi)
kao osnov za obračun utrošene toplotne energije do početka
sljedeće grejne sezone, u suprotnom će nadležno odjeljenje
opštinske uprave obratiti se nadležnim institucijama na dalje
rješavanje.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01- 014-16/21
PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 29.07.2021.godine
Đoko Simić, profesor
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten
opštine Ugljevik 7/17 i 5/21) i 39. Poslovnika o radu Skupštine
opštine Ugljevik, (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj
8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici
održanoj
29.07.2021. godine u okviru tačke dnevnog reda „Prijedlog
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke Plana kapitalnih
ulaganja Opštine Ugljevik za period 2021/2022 „ donijela je

Z A K Lj U Č A K
1.Zadužuje se Načelnik opštine, kao ovlašteni predlagač, da
do kraja godine predloži još jednu izmjenu i dopunu Plana
kapitalnih ulaganja Opštine Ugljevik za period 2021/2022
godine, kako bi se u Plan kapitalnih ulaganja uvrstili dodatni
projekti za kojima postoji potreba.
2.Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01- 014-17/21
PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 29.07.2021.godine
Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten
opštine Ugljevik 7/17 i 5/21) i 39. Poslovnika o radu Skupštine
opštine Ugljevik, (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj
8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj
29.07.2021. godine u okviru tačke dnevnog reda „Prijedlog
Programa o izmjeni Programa
raspodjele sredstava
neprofitnim organizacijama za 2021. godinu “ donijela je

Z A K Lj U Č A K
1. Traži se od rukovodstva opštine da za narednu sjednicu
Skupštine pripremi i dostavi Informaciju o stanju Opštinske

SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLJEVIK – Broj 7/21

30.7.2021.

organizacije Crvenog krsta Ugljevik,
dugovanja blokiran.

čiji je račun zbog

2.Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01- 014-18/21
PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 29.07.2021.godine
Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten
opštine Ugljevik 7/17 i 5/21) i 39. Poslovnika o radu Skupštine
opštine Ugljevik, (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj
8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici
održanoj
29.07.2021. godine donijela je
Z A K Lj U Č A K
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REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01- 330-68/21
PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 29.07.2021.godine
Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten
opštine Ugljevik 7/17 i 5/21) i 39. Poslovnika o radu Skupštine
opštine Ugljevik, (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj
8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici
održanoj
29.07.2021. godine donijela je
Z A K Lj U Č A K
1.Usvaja se Informacija o realizaciji Programa rada Skupštine
opštine Ugljevik za prvo polugodište 2021.godine.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.

1.Usvaja se Informacija o stanju prava korisnika boračkoinvalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata u 2020.godini.
2.Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01- 013-28/21
PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 29.07.2021.godine
Đoko Simić, profesor

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01- 014-1167/21
PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 29.07.2021.godine
Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten
opštine Ugljevik 7/17 i 5/21) i 39. Poslovnika o radu Skupštine
opštine Ugljevik, (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj
8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici
održanoj
29.07.2021. godine donijela je

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten
opštine Ugljevik 7/17 i 5/21) i 39. Poslovnika o radu Skupštine
opštine Ugljevik, (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj
8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici
održanoj
29.07.2021. godine donijela je
Z A K Lj U Č A K
1.Usvaja se Informacija o stanju u privredi opštine Ugljevik za
2020.godinu.
2.Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01- 30-2/21
PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 29.07.2021.godine
Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten
opštine Ugljevik 7/17 i 5/21) i 39. Poslovnika o radu Skupštine
opštine Ugljevik, (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj
8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici
održanoj
29.07.2021. godine donijela je
Z A K Lj U Č A K

1.Usvaja se Informacija o izvršenju Programa proljetne
sjetveu 2021.godini i pripreme za žetvu.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.

Z A K Lj U Č A K

1.Usvaja se Informacija o stanju sudskih i drugih predmeta u
kojima se kao jedna strana pojavljuje opština Ugljevik za
2020.godinu.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01- 017-1/21
PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 29.07.2021.godine
Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten
opštine Ugljevik 7/17 i 5/21) i 39. Poslovnika o radu Skupštine
opštine Ugljevik, (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj
8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici
održanoj
29.07.2021. godine donijela je
Z A K Lj U Č A K

1.Usvaja se Informacija o upravnim sporovima pred Okružnim
sudom u Bijeljini i postupcima pred Komisijom za utvrđivanje
sukoba interesa u organima vlasti RS, protiv tužene SO-e
Ugljevik i odbornika SO-e Ugljevik.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01- 014-12/21
PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 29.07.2021.godine
Đoko Simić, profesor
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Kategorija:
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten
opštine Ugljevik 7/17 i 5/21) i 39. Poslovnika o radu Skupštine
opštine Ugljevik, (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj
8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici
održanoj
29.07.2021. godine donijela je

Zvanje:
Opis poslova:

Z A K Lj U Č A K

-

1.Usvaja se Informacija o stanju bezbjednosti na području
PS Ugljevik za 2020.godinu.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.

-

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01- 230-2/21
PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 29.07.2021.godine
Đoko Simić, profesor

-

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten
opštine Ugljevik 7/17 i 5/21) i 39. Poslovnika o radu Skupštine
opštine Ugljevik, (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj
8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici
održanoj
29.07.2021. godine donijela je

-

Z A K Lj U Č A K

1.Usvajaju se Izvještaji o radu opštinskih inspektora i
komunalne policije za prvo polugodište 2021.godine.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01- 324-8/21
PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 29.07.2021.godine
Đoko Simić, profesor
Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 8. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16
i 36/19), člana 48. stav 4. Zakona o službenicima,
namještenicima u organima jediice lokalne samouprave
(Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) i člana 68.
stav 1. alineja 8. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten
opštine Ugljevik“, broj 7/17 i 5/21), Načelnik opštine Ugljevik,
donosi

PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ
ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U
OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE UGLjEVIK
Član 1.

Složenost:

-

Samostalnost u
radu:

-

Odgovornost:

-

U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih
mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik („Službeni bilten
opštine Ugljevik“, broj 2/21) u članu 36. Sistematizacija radnih
mjesta u Odjeljku V- 5 – Odjeljenje za finansije A) Odsijek za
računovodstvo i trezor tačka 4. mijenja se i glasi:
4. SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA PREUZIMANjE
I KNjIŽENjE DOKUMENTACIJE OPŠTINSKE UPRAVE

Poslovna
komunikacija:

30.7.2021.

peta kategorija
prvog zvanja
vodi knjigu ulaznih faktura,
priprema trezorske obrasce broj 2 i 4
za Opštinsku upravu,
vrši potrebna knjiženja finansijskoknjigovodstvene dokumentacije iz
poslovnih odnosa administrativne
službe, koja nisu raspoređena na
druge izvršioce,
vrši unos obrazca broj 3, u SUFI
sistem, za Opštinsku upravu i niže
potrošačke jedinice,
vrši usaglašavanja i konfirmacije sa
dobavljačima kao i usaglašavanja svih
potraživanja i obaveza OU i
usklađivanje žiro računa i blagajne,
vodi potrebne pomoćne evidencije i
usaglašavanje
sa
pomoćnom
evidencijom
osnovnih
sredstava,
javnih dobara i sitnog alata i inventara,
obezbjeđuje procedure, evidentiranje i
izvršenje sudskih presuda,
učestvuje u organizaciji i pripremi
popisa javnih dobara, osnovnih
sredstava i inventara,
obezbjeđuje potrebna otvaranja i
zatvaranja žiro računa,
pravi
korektivne
naloge
i
usaglašavanje sa promjenama u
kontnom planu,
vrši otvaranje i zatvaranje perioda u
SUFI sistemu trezora i sistemsko
zatvaranje godine,
predlaže rukovodiocu Odsijeka mjere
za unapređenje rada,
stara se o pravilnom razvrstavanju,
sređivanju i odlaganju finansijskoknjigovodstvene dokumentacije
administrativne službe,
odgovara za pravilno i zakonito
obavljanje
poslova
korišćenja
sredstava rada,
obavlja i druge poslove po nalogu šefa
odsijeka,
složeni poslovi u kojima se primjenjuju
propisi, utvrđeni metodi rada, postupci
i stručne tehnike u okviru djelokruga
rada,
samostalnost u radu ograničena je
povremenim nadzorom i pomoći
neposrednog
rukovodioca
u
rješavanju složenih stručnih pitanja
odgovara za pravilnu primjenu metoda
rada, postupaka ili stručnih tehnika

-

odgovoran za zakonito, blagovremeno
i ekonomično izvršenje povjerenih
poslova
za svoj rad odgovoran je šefu odsijeka,

-

kontakti unutar i izvan organa u kojima
je ponekad potrebno da se djelotvorno
prenesu informacije koje služe
ostvarivanju ciljeva rada,
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Uslovi:

- VSS, ekonomskog smjera ili prvi ciklus
studija sa najmanje 240 ECTS
- bodova,
najmanje dvije godine radnog iskustva
- u traženom stepenu obrazovanja,
- položen stručni ispit za rad u
opštinskoj upravi,
poznavanje rada na računaru
1 izvršilac

Broj izvršilaca:

-

Organizacione jedinica

Član 2.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a biće
objavljen u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-12-9/21
Datum, 10.06.2021.godine

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek.

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16,36/19) a u
vezi sa članom 64. Zakona o službenicima i namještenicima u
organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik
Republike Srpske“, broj: 97/16) Načelnik opštine Ugljevik, d o
nosi

Odjeljenje za opštu upravu
Odjeljenje za privredu
Odjeljenje za društvene djelatnosti
Odjeljenje za prostorno uređenje i
stambeno komunalne poslove
Odjeljenje za finansije
Odjeljenje za poljoprivredu
Odsijek za javne nabavke, investicije
i nadzor
Odsijek za poslove civilne zaštite
Odsijek za poslove skupštine o
ljudske resurse
Odsijek komunalne policije
Teritorijalna vatrogasna jedinica
Kabinet načelnika opštine
Jedinica za internu reviziju
Sekretar SO-e
UKUPNO

26
15
8

Planiran broj službenika, namještenika
na neodređeno vrijeme

- opštinski službenik, samostalni stručni
saradnik

Nepopunjena radna mjesta

Status:
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Stanje sistematizovanih radnih mjesta
na neodređeno vrijeme

30.7.2021.

13

5
3
1
5

1
-

12
8
8

6
5
3

2
-

5
5

2
-

-

3
44
4
2
1
154

1
19
1
51

6
9

PLAN
ZAPOŠLjAVANjA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE
UGLjEVIK ZA 2021. GODINU
I
Ovim Planom o zapošljavanju u Opštinskoj upravi opštine
Ugljevik za 2021. godinu ( u daljem tekstu: Plan) utvrđuje se
stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, broj nepopunjenih
radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na
neodređeno vrijeme u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 2/21) kao i potreban
broj pripravnika.
Plan se donosi vodeći računa o potrbama za nedostajućim
kadrovima u organizacionim jedinicima i raspoloživim
sredstvima u skladu sa Odlukom o budžetu Opštine Ugljevik.
II
Utvrđuje se stanje sistematizovanih radnih mjesta i broj
nepopunjenih radnih mjesta te planira potreban broj
službenika i namještenika za prijem u radni odnos na
neodređeno vrijeme u 2021. godini kako slijedi:

III
U Opštinskoj upravi Ugljevik planira se prijem 2 pripravnika sa
srednjom stručnom spremom.
IV
U izmijenjenim okolnostima i potrebama za prijem u radni
odnos novih službenika i namještenika a na osnovu Pravilnika
o organizaciji i sistematizaciji radnh mjesta u Opštinskoj upravi
Ugljevik i Odluke o budžetu opštine Ugljevik za 2021. godinu
donijeće se izmjene i dopune Plan.
V
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a biće objavljen
u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-12- 10 /21
Datum, 15.07. 2021. godine
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-111-85/21
Datum: 30.07.2021.godine

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl,ek.
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Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16,
36/19 i 61/21), člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 7/17 i 5/21), člana 25.
Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik Republike
Srpske“, broj: 37/12, 90/16, 94/19 i 42/20-dr. uredba) i člana 7.
i 8. Pravilnika o utvrđivanju sposobnosti lica u postupku
ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanju
funkcionalnog stanja korisnika („Službeni glasnik Republike
Srpske“, broj: 116/12, 111/13 i 9/17), Načelnik opštine Ugljevik
donosi:

R J E Š E Nj E
o izmjeni Rješenja o imenovanju Prvostepene stručne
komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku
ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanju
funkcionalnog stanja korisnika
Član 1.
U Rješenju o imenovanju Prvostepene stručne komisije za
utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz
socijalne zaštite i utvrđivanju funkcionalnog stanja korisnika
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 1/13, 7/19 i 6/21), u
članu 1. stav 1. „Za stalne članove Komisije“ tačka 1. mijenja
se i glasi:
„1. Sanja Kerović, diplomirani psiholog, predsjednik.“
Član 2.
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. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni
glasnik Republike Srpske '' broj 97/16) i člana 68. i 89. Statuta
opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik'' broj: 7/17),
Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E Nj E
I
Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine JU
Srednjoškolskom centru ,,Mihailo Petrović Alas'' Ugljevik
II
Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije u ukupnom iznosu od
900,00 KM za nagrade učeniku generacije u četvorogodišnjem
trajanju, učeniku generacije u trogodišnjem trajanju i
učenicima koji su četiri godine imali odličan uspjeh i primjerno
vladanje, a na kraju četvrtog razreda odličan uspjeh (5,00) i
primjerno vladanje u školskoj 2020/2021. godini.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće objavljeno u
,,Službenom biltenu opštine Ugljevik''.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj:02/3-40-803/21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum, 23.06.2021. god.

30.7.2021.

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni
glasnik Republike Srpske '' broj 97/16) i člana 68. i 89. Statuta
opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik'' broj: 7/17),
Načelnik opštine Ugljevik donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine JU OŠ
,,Aleksa Šantić'' Ugljevik
II
Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije u ukupnom iznosu od
450,00 KM za nagrade učenici i nastavnici za osvojeno prvo
mjesto u Republici Srpskoj u konkurenciji literarnih radova na
takmičenju koje je organizovao Republički pedagoški zavod
pod nazivom ,,Šta djeca znaju o saobraćaju''.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće objavljeno u
,,Službenom biltenu opštine Ugljevik''.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj:02-40-945/21
Datum, 01.07.2021.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 8. i 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
Opštine Ugljevik, u mjesecu MAJU, da može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

- 511100 – Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i
objekata.........................200.000,00KM
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“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-983/21
Datum. 14.06.2021.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.
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30.7.2021.

Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“,
broj 7/17) i člana 8. i 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 Centar za socijalni
rad Ugljevik, u mjesecu APRILU, da može izvršiti realokacija
budžetskih sredstava sa pozicije:

-411200 – Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih
primanja zaposlenih po osnovu rada.....856,00KM
Na poziciju:
-411400 – Rashodi za otpremnine i jenokratne
pomoći...................................................................856,00KM
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“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-996/21
Datum. 11.06.2021.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 8. i 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
Opštine Ugljevik, u mjesecu MAJU, da može izvršiti
realokacija budžetskih sredstava sa pozicije:

- 413300 – Rashodi na osnovu primljevih zajmova u
zemlji..................................................................4.000,00KM
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Datum. 09.06.2021.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 8. i 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 Agencija za razvoj
malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik iz Ugljevika, u
mjesecu MAJU, da može izvršiti realokacija budžetskih
sredstava sa pozicije:

- 412200 – Rashodi po osnovu utroška energije, komunalih,
komunikacionih
i
transportnih
usluga......................................................................12,00KM
Na poziciju:
-412500 – Rashodi za tekuće održavanje.............12,00KM
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“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-954/21
Datum. 09.06.2021.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 8. i 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 Agencija za razvoj malih
i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik iz Ugljevika, u mjesecu
MAJU, da može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava
na poziciji:

Na poziciju:
- 419100 – Rashodi po sudskim rješenjima.........4.000,00KM
- 412600 – Rashodi za službu putovanja.......... 140,00KM
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“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-968 /21

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“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK

NAČELNIK OPŠTINE
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NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-955/21
Datum. 09.06.2021.god
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Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68.
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“,
broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine
Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi
Opštine Ugljevik , u mjesecu MAJU, da može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-416100 – Doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta
Republike, opština i gradova ......................20.000,00KM
I realokaciju sredstava sa pozicije:
-413300 – Rashodi na osnovu primljevih zajmova u
zemlji................................................................4.000,00KM
Na poziciju:
-419100 – Rashodi po sudskim rješenjima.....4.000,00KM
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“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-967 /21
Datum. 08.06.2021.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 8. i 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 MAJU, da može izvršiti unos unaprijed
budžetskih sredstava na poziciji:
- 411100 – Rashodi za bruto plate
zaposlenih........................................................2.100,00KM
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

30.7.2021.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se
objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-939/21
Datum. 04.06.2021.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 8. i 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 MAJU, da može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
- 411400 – Rashodi za otpremnine i jednokratne
pomoći................................................................1.000,00KM
- 412400 – Rashodi za materijal za posebne
namjene...............................................................3.000,00KM
I realokaciju sa pozicije:
511200 – Izdaci za investiciono održavanje.... 211KM

Na poziciju:
-516100 – Izdaci za nabavku sitnog inventara.....211KM
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“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-920/21
Datum. 03.06.2021.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 8. i 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 Agencija za razvoj malih
i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik , u mjesecu MAJU, da
može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
- 411100 – Rashodi za bruto plate zaposle...4.300,00KM
- 411200 – Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih
ličnih primanja zaposolenih po osnovu
rada..................................................................1.200,00KM
II

SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLJEVIK – Broj 7/21

30.7.2021.

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: 02/5-40-921 /21
Datum. 03.06.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek
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Na poziciju :
-411300-Rashodi za vrijeme bolovanja.......5.000,00KM
-487200-Transferi entitetu......................... 231,00KM
-487300-Transferi jedinicama lokalne
samouprave..........................................................96,00KM
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“.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68.
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“,
broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine
Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-786 /21
Datum:21.05.2021.god

R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Srednjoškolski
centar „Mihailo Petrović Alas“, Ugljevik , u mjesecu MAJU, da
može izvršiti realokacija budžetskih sredstava

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i
člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za
2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

Sa pozicije:
-412200 – Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih,
komunikacionih i transportnih
usluga.............................................................1.500,00KM
Na poziciju:
-412300 – Rashodi za režijski materijla...1.500,00KM
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“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-935/21
Datum. 03.06.2021.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 8. i 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 Opštinska uprava
Opštine Ugljevik ,u mjesecu MARTU , da može izvršiti unos
budžetskih sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-411200-Rashodi za bruto naknade...............5.000,00KM
-487400-Transferi fondovima......................327,00KM

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Opštine
Ugljevik ,u mjesecu APRILU , da može izvršiti unos unaprijed
budžetskih sredstava na poziciji:

-412900-Ostali rashodi................................143.400,00KM
-415200-Grantovi u zemlji...............................30.000,00KM
-412700-Rashodi za stručne usluge...................2.000,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti
unos iste pozicije po 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- 794 /21
Datum. 26.05.2021.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 8. i 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 APRILU , da može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-412900-Ostali rashodi..................................4.000,00KM
II
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Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti
unos iste pozicije po 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: 02/5-40-780 /21
Datum. 26.05.2021.god

-638100-Ostali izdaci iz transakcija...............393,00KM
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“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i
člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za
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 APRILU , da može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-412900-Ostali rashodi......................................795,00KM
-412700-Rashodi za stručne usluge....................176,00KM
Za potrebe Socijalne zaštite, potrebno je izvršiti realokaciju
budžetskih sredstava,
Sa pozicije:
-416300-Doznake pružiocima socijalne usluge...903,00KM
Na poziciju:
-412200-Rashodi po osnovu utr.elek.ener............903,00KM
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“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-783/21
Datum. 26.05.2021.god

30.7.2021.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68.
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“,
broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine
Ugljevik za 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 APRILU , da može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-791 /21
Datum. 26.05.2021.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 8. i 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 MAJU , da može izvršiti unos budžetskih
sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-411100-Bruto plate zaposlenih.............................850,00KM
Na poziciju :
-511300-Izdaci za nabavku opreme.........................850,00KM
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: 02/5-40-997/21
Datum:21.06.2021.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 8. i 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 MAJU , da može
izvršiti unos budžetskih sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-412200-Rashodi po osnovu utroška el.ener......500,00KM
Na poziciju :

SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLJEVIK – Broj 7/21
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-413900-Rashodi po osnovu kamata......................500,00KM
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: 02/5-40-998/21
Datum:21.06.2021.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 8. i 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 MAJU , da može izvršiti unos budžetskih
sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-411200-Rashodi za bruto naknade..................3.260,00KM
Na poziciju :
-411300-Rashodi za naknadu za vrijeme
bolovanja............................................................3.260,00KM
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- 1018/21
Datum:21.06.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek
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Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti
unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se
objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1017/21
Datum. 25.06.2021.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 8. i 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 MAJU , da može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-411400-Rashodi za otpremnine........................1.000,00KM
-411200-Rashodi za bruto naknade..................10.000,00KM
-412300-Rashodi za režijski materijal...........1.000,00KM
-412700-Rashodi za stručne usluge.................. 1.000,00KM
-412900-Ostali rashodi.....................................1.000,00KM
I realokaciju budžetskih sredstava sa pozicije:
-411200-Rashodi za bruto naknade...................1.684,00KM
-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener..............200,00KM
Na poziciju:
-411400-Rashodi za otpremnine........................1.684,00KM
-412500-Rashodi za tekuće održavanje...............200,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti
unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se
objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68.
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“,
broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine
Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“
Ugljevik ,u mjesecu MAJU , da može izvršiti unos unaprijed
budžetskih sredstava na poziciji:
-412700-Rashodi za stručne usluge...............4.750,00KM
II

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1013/21
Datum. 25.06.2021.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 8. i 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 socijalni
rad Ugljevik ,u mjesecu APRILU , da može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-511300-Izdaci za nabavku opreme.....................750,00KM
I realokaciju budžetskih sredstava sa pozicije:
-511300-Izdaci za nabavku opreme.................2.350,00KM
Na poziciju:
-631900-Ostali izdaci....................................2.350,00KM
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“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1011/21
Datum. 25.06.2021.god

30.7.2021.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i
člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za
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 APRILU , da može izvršiti unos unaprijed
budžetskih sredstava na poziciji:
-412200-Rashodi po osn.utr.el.ener...................... 72,00KM
I realokaciju budžetskih sredstava sa pozicije:
-412200-Rashodi po osn.utr.el.ener.......................72,00KM
-Sa pozicije Socijalne zaštite:
-416300-Pomoći pružiocima socij.zaštite........219,00KM

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 8. i 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 APRILU , da može izvršiti unos
budžetskih sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener...............300,00KM
-412600-Rashodi za službena putovanja..............200,00KM
-411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih....2.030,00KM
Sa pozicije Socijalne zaštite:
-416300-Pomoć pružiocima usluga....................1.066,00KM
Na poziciju :
-412700-Rashodi za stručne usluge....................300,00KM
-412900-Ostali rashodi.....................................200,00KM
-638100-Ostali izdaci iz transakcija...........2.030,00KM
Na poziciju Socijalne zaštite:
-412200-Rashodi po osnovu utr.elek.ener......1.066,00KM
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.

Na poziciju:
-412500-Rashodi za tekuće održavanje..................72,00KM
Na poziciju:
-419100-Rashodi po sudskim rješenjima..............219,00KM
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“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1031/21
Datum. 29.06.2021.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 8. i 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 MAJU, da
može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
- 511300-Izdaci za nabavku opreme.............500,00KM

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

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1021/21
Datum:25.06.2021.god

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

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek
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REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1033/21
Datum. 29.06.2021.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 8. i 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 MAJU , da
može izvršiti unos budžetskih sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-412900-Ostali rashodi.....................................200,00KM
Na poziciju :
-413900-Rashodi za zatezne kamate...................200,00KM
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Broj: 02/5-40-1041/21
Datum. 30.06.2021.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 8. i 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 JUNU, da može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

- 412300-Rashodi za režijski materijal...............50,00KM
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

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: 02/5-40-1034/21
Datum:29.06.2021.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 8. i 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 JUNU, da može izvršiti unos unaprijed budžetskih
sredstava na poziciji:
- 511300-Izdaci za nabavku opreme.................1.800,00KM
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“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se
objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1042/21
Datum. 30.06.2021.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 8. i 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 JUNU, da može izvršiti unos unaprijed budžetskih
sredstava na poziciji:

-411100-Rashodi za bruto plate......................21.150,00KM
-411200-Rashodi za bruto naknade....................7.350,00KM
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“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1063/21
Datum. 07.07.2021.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 člana 68. Statuta
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i
člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za
2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

30.7.2021.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68.
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“,
broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine
Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E Nj E
I

R J E Š E Nj E
I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj malih i
srednjih preduzeća Opštine Ugljevik, u mjesecu JUNU, da
može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

Odobrava se budžetskom korisniku Narodnoj biblioteci
Ugljevik ,u mjesecu JUNU , da može izvršiti unos budžetskih
sredstava na poziciji:

-411100-Rashodi za bruto
plate.................................................................10.500,00KM
-411200-Rashodi za bruto naknade..................3.000,00KM

Sa pozicije Opštinske uprave:
-412500-Rashodi za tekuće
održavanje................3.500,00KM

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.

Na poziciju Narodne biblioteke :
-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener..............3.500,00KM

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: 02/5-40-1049/21
Datum. 07.07.2021.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 8. i 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 MAJU , da
može izvršiti unos budžetskih sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-412900-Ostali rashodi.......................................85,00KM
Na poziciju :
-412600-Rashodi za službena putovanja.............25,00KM
-412300-Rashodi za režijski materijal..............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“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1048/21
Datum:07.07.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

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: 02/5-40-1051/21
Datum:07.07.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLJEVIK – Broj 7/21

30.7.2021.

27

SADRŽAJ

AKTI SO-e
Odluka o dodjeli stipendija studentima prvog ciklusa na
visokoškolskim ustanovama ............................................................1
Odluka o stipendiranju redovnih studenata za školsku 2020/2021.
godinu ..............................................................................................3
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Agencije za razvoj malih i
srednjih preduzeća Opštine Ugljevik ...............................................4
Odluka o pristupanju izradi Izmjene Urbanističkog projekta
gradskog dijela grada Ugljevika .......................................................4
Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Plana postavljanja privremenih
poslovnih objekata u Ugljeviku ........................................................5
Odluka o izmjenama i dopunama Plana kapitalnih ulaganja Opštine
Ugljevik ............................................................................................6
Odluka o isplati naknade za zemljište ..............................................7
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o opštinskim administrativnim
taksama ...........................................................................................8
Program o izmjeni Programa raspodjele sredstava neprofitnim
organizacijama za 2021. godinu.......................................................8
Program o izmjeni Programa o raspoređivanju i usmjeravanju
sredstava od vodnih naknada za 2021. godinu ................................9
Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora ................................9
Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora ................................9
Plan zimske službe za 2021/2022. godine ........................................9
Program korišćenja sredstava prikupljenih od naknada po osnovu
prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2021.godini ......................13
Zaključci sa sjednice SO-e ..............................................................14

AKTI NAČELNIKA OPŠTINE
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik
....................................................................................................... 16
Plan zapošljavanja u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik za 2021.
godinu............................................................................................ 17
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Prvostepene stručne
komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja
prava iz socijalne zaštite i utvrđivanju funkcionalnog stanja korisnika
....................................................................................................... 18
Rješenja o isplati sredstava ............................................................ 18
Rješenja o realokaciji sredstava ..................................................... 18

