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БРОЈ 7/21 ГОД. LIX

На основу члана 17. став 4. Закона о студентском
стандарду („Службени гласник Републике Српске“,
број 34/08), члана 21. Став 6. Статута општине
Угљевик („службени билтен општине Угљевик“ бр.
7/17) и члана 131. Пословника о раду Скупштине
општине Угљевик, („Службени билтен општине
Угљевик“ бр. 8/17), Супштина општине Угљевик на
сједници одржаној 29.07.2021. године, доноси
ОДЛУКУ
о додјели стипендија студентима првог
циклуса на високошколским установама
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком, прописују се услови, начин,
критеријуми, поступак за додјелу
стипендија Општине Угљевик редовним студентима
првог циклуса на јавним
високошколским
установама, исплата, као и друга питања од значаја
за додјелу стипендија.
Члан 2.
Средства за стипендијe обезбјеђују се у буџету
Општине Угљевик.
(у даљем тексту: Општина)
Члан 3.
(1) Стипендије се додјељују на основу спроведеног
јавног конкурса.
(2) Конкурс расписује Начелник Општине Угљевик (у
даљем тексту Начелник) сваке године у октобру.

(3) Конкурс се објављује у дневним новинама,
огласној табли Општине као и на Интернет страници
општине Угљевик.
(4) Рок за подношење пријава са документацијом је
21 дан од дана објављивања конкурса у дневним
новинама.
Члан 4.
(1) Стипендије се додјељују за једну школску годину
и то за десет мјесеци у години на основу расписаног
конкурса, почев од октобра мјесеца, осим
студентима –дјеци погинулих бораца Отаџбинског
рата, дјеци ратних војних инвалида од I до V
категорије, студентима са посебним потребама и
ученику генерације, којима се додјељује стипендија
до завршетка студија под условом да достављају
потврде о упису године у парни семестар.
(2)Исплате стипендија врше се путем текућег
рачуна, на име студента.
Члан 5.
(1) Стипендије се додјељују према одвојеним ранглистама за сваку од сљедећих категорија студената
високошколских установа:
1. студенти - дјеца погинулих бораца и дјеца ратних
војних инвалида од I до V категорије и ученик
генерације
2. успјешни студенти првог циклуса са просјеком
9.01 и више
3. остали студенти:
а)студенти из социјално угрожених породица, што
доказују искључиво увјерењем/потврдом надлежног
центра за социјални рад о новчаној помоћи,
б) студенти из породице са трoje или више дјеце
в) студенти дефицитарних занимања
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(2) Студент има право да конкурише у више
категорија из става 1. овог члана, али право на
стипендију може остварити само у једној категорији.
Члан 6.
Скупштина општине ће за сваку школску годину
донијети Одлуку о стипендирању редовних
студената.
Одлуком о стипендирању редовних студената
утврђује се број стипендија, број дефицитарних
занимања на подручју Општине и висина стипендије.
Члан 7.
(1)Студенти - дјеца погинулих бораца и дјеца ратних
војних инвалида од I до V категорије, ученик
генерације и успјешни студенти првог циклуса са
просјеком 9.01 и више, добијају сви стипендију без
обзира на број пријављених студената.
(2)За вријеме апсолвентског стажа стипендија се
одобрава у трајању до 6 мјесеци.
(3) Зависно од броја пристиглих пријава на конкурс
за додјелу стипендија, може се измијенити и/или
прерасподијелити број стипендија које се додјељују
у појединим категоријама.
Члан 8.
(1) Право на стипендију, могу остварити студенти
који испуњавају сљедеће опште
услове:
1)да су држављани Републике Српске / Босне и
Херцеговине;
2)да имају пребивалиште на подручју Општине
Угљевик у непрекидном трајању,
дужем од једне године прије подношења пријаве на
конкурс;
3)да
је
редован
студент
на
државним
високошколским установама у РС, БиХ и Србији ;
4)да не обнављају више од једне године студија
5)да имају просјек оцјена из претходне године 6,5 и
више
6)да студент има до 27 година старости;
7)да не примају стипендију из других јавних извора
стипендирања;
(2) Изузетак у односу на одредбу из става 1. тачке 5.
овог члана су:
1) студенти – дјеца погинулих бораца, која су у току
школовања једном обновила
годину студија, имају право на додјелу стипендије –
када упишу сљедећу годину
студија;
2) Студенти који су због оправданих околности (теже
болести, несретног
случаја са тежим посљедицама, одржавања
трудноће, његе дјетета до године дана
живота) једном поновили годину у току студирања,
имају право на додјелу стипендије када упишу
сљедећу годину студија.
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(3) У складу са ставом 2. тачка 2. овог члана,
подносилац захтјева за додјелу
стипендије је дужан, уз захтјев, доставити
одговарајућу документацију којом
доказује да су околности биле оправдане, а за
вријеме понављања године, нема право на
стипендију.
Члан 9.
(1) Уз пријаву на конкурс је потребно приложити
оригинале, или овјерене копије:
- извод из матичне књиге рођених и увјерење о
држављанству
- увјерење о мјесту боравка за студента и његову
породицу најмање у посљедњу годину дана
- доказ да је кандидат редован студент одређене
године студија на државној високошколској установи
са просјеком оцјена из претходне године
- увјерење о породичној - личној инвалиднини, којим
се доказује да је подносилац пријаве на конкурс
дијете палог бораца или РВИ од I до V категорије
- доказ да је ученик генерације
- увјерење ЈУ „Центар за социјални рад“ Угљевик,
којим се доказује да је подносилац пријаве на
конкурс члан из породице корисника права на
новчану помоћ, утврђеног рјешењем ЈУ „Центар за
социјални рад“ Угљевик;
- изјаву о заједничком домаћинству-кућна листа
- изјаву да не прима стипендију или другу
материјалну помоћ за студирање
члан 10.
(1) Пријаве на конкурс разматра и приједлог за
додјелу стипендија утврђује Комисија за додјелу
стипендија (у даљем тексту Комисија),коју именује
Скупштина општине Угљевик на приједлог
Начелника општине Угљевик.
(2) Административне,техничке и стручне послове за
Комисију из става (1)овог члана обавља Одјељење
за друштвене дјелатности.
(3) Комисија за додјелу студентских стипендија
састоји се од 3 члана и то 2 одборника и 1 службеник
Општинске управе.
(4) Комисија одлучује већином гласова свих
чланова.
(5) Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.
(6) Комисија је дужна да у року од пет дана од дана
затварања конкурса утврди тачан број пристиглих
пријава на конкурс.
(7) Комисија је дужна да размотри пријаве у року од
30 дана о дана затварања конкурса за додјелу
стипендија и у наредних седам дана утврди ранглисту.
(8) Представници (два представника) кровне
омладинске организације општине Угљевик имају
право присуства и непосредног увида у рад Комисије
из става 1. овог члана, без права гласа.
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(9) Предсједник Комисије је дужан обавијестити
представнике кровне омладинске организације
општине Угљевик о времену и мјесту одржавања
састанка Комисије.
Члан 11.
(1) Стипендија је неповратна.
(2) Студенту који је у току исте академске године
остварио право на
стипендију и из других јавних извора стипендирања,
обуставља се даља исплата
стипендије и дужан је примљени износ стипендија од
Општине Угљевик, вратити у Општини
Угљевик.
(3) Студенту који неоправдано прекине школовање у
академској години у којој је остварио право на
стипендију, обуставља се даља исплата стипендије
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Члан 17.
Дефицитарна занимања бодују се на сљедећи
начин:
1)студенти дефицитарних занимања........10 бодова
Члан 18.
Студенти који су претходне године примали
стипендије, а испуњавају услове
конкурса, конкуришу за додјелу стипендија као и
остали студенти.
Члан 19.
У случају да студент не пријави и кривотвори
тражене документе, губи трајно право на стипендију
од Скупштине општине, биће пријављен надлежним
органима а Скупштина општине је дужна да тражи
поврат свих примљених средстава.

II- КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ
Члан 12.
Критеријуми за утврђивање ранг-листе студената за
додјелу стипендије у категорији „остали студенти
првог циклуса“ су:
1) успјех у претходним годинама студија,
2) уписана година студија,
3) социјални статус
4) студенти дефицитарних занимања
Члан 13.
Успјех студента у претходним годинама студија
бодује се на сљедећи начин:
1) оцјена од 6,50 до 7,00.............................2 бодова,
2) оцјена од 7,01 до 7,50 ............................4 бодова,
3) оцјена од 7,51 до 8,00.............................6 бодова,
4) оцјена од 8,01 до 8,50.............................8 бодова,
5) оцјена од 8,51 до 9.00............................10 бодова,
Члан 14.
Уписана година студија се бодује на сљедећи начин:
1) студент друге године...................................2 бода,
2) студент треће године ................................. 4 бода,
3) студент четврте године............................6 бодова,
4) студент пете године ................................8 бодова,
5) студент шесте године ...........................10 бодова,
Члан 15.
У случајевима када два или више студента, имају
једнак број бодова за додјелу стипендије , предност
има студент који има већи просјек оцјена, а који се
рачуна на двије децимале.
Члан 16.
Социјални статус бодује се на сљедећи начин:
1)студент из породице са троје и више дјеце
...................................................3 бода (по дјетету).
2)корисник права по Закону о социјалној
заштити................................................. 12 бодова

Члан 21.
(1) Ранг-листа одобрених стипендија објављује се на
Интернет страници Општине и на огласној
табли
Општине.
(2) У року од 8 дана од дана пријема одлуке о
стипендирању, подносиоци пријава имају право
приговора на ранг листу Начелнику општине.
(3) Начелник испитује разлоге приговора у погледу
њихове основаности и у року од 15 дана од дана
истека рока за подношење приговора доноси
Коначну одлуку о додјели студентских стипендија .
Члан 22.
На основу коначне одлуке о додјели стипендије
Начелник општине и корисник
стипендије закључују уговор о стипендирању који
садржи:
а) податке о уговорним странама,
б) назив јавне високошколске установе, годину
студија, ниво студија и назив студијског програма.
в) вријеме за које је стипендија додијељена,
г) висину и начин исплате стипендије,
ђ) остала права и обавезе уговорних страна .
Члан 23.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје важити
Правилник о додјели студентских стипендија
број:01-67-62/10 од 12.08.2021 године.
Члан 24.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном билтену општине
Угљевик“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број:01-67-95/21
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум, 29.07.2021.године
Ђоко Симић, професор

На основу члана 37. Статута Општине Угљевик
(„Службени билтен Општине Угљевик“, број 7/17) и
Одлуке о додјели стипендија студентима првог
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циклуса на високошколским установама („Службени
билтен Општине Угљевик“, број 7/21), Скупштина
општине Угљевик на сједници одржаној 29.07. 2021
године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о стипендирању редовних студената за школску
2020/2021. годину
I
Доноси се одлука о стипендирању 50 (педесет)
редовних студената за 2020/2021. годину првог
циклуса студија и утврђују сљедећа дефицитарна
занимања за 2020/2021 годину, односно сљедећи
студији: машинско инжењерство, мјерење и
регулација, производно машинство, енергетика,
електроника и телекомуникације, микрорачунарска
електроника, саобраћај и транспорт, мехатроника,
машинско инжењерство, графичко инжењерсто и
дизајн, општи студиј медицина, медицинска
рехабилитација,
радиолошка
технологија,
здравствене
студије,
фармација,
биохемија,
заштита животне средине, рударско-геолошки
факултет, геодезија и геоматика, који су први пут
уписали одговарајућу годину студија и који се
школују на државним високошколским установама у
Републици Српској, БиХ и Србији, а чије је
пребивалиште на подручју Општине Угљевик и чија
породица живи на подручју општине Угљевик
најмање последњу годину дана.
II
(1)Студентска стипендија се одобрава за једну
школску годину и то за 10 (десет) мјесеци у години
на основу расписаног конкурса, почев од октобра
мјесеца, осим студентима - дјеци погинулих бораца
Отаџбинског рата, дјеци ратних војних инвалида од
I
до V категорије, студентима са посебним
потребама и ученику генерације, којима се
додјељује стипендија до завршетка студија под
условом да достављају потврде о упису године у
парни семестар.
(2)Висина стипендије за студенте који су имали
просјек оцјена у претходној години од 6,5 до 8,4
износи 150,00 КМ.
(3) За студенте који су имали просјек оцјена у
претходној години 8,5 и више, висина стипендије
износи 170,00 КМ, под условом да су положили све
испите из те године.
(4) Студент који остварује право на помоћ за
школовање по другом основу нема право на
стипендију.
III
Задужује се Начелник Општине да распише конкурс
у складу са Одлуком о додјели стипендија
студентима првог циклуса на високошколским
установама и донесе Одлуку о додјели студентских
стипендија.
IV
Средства за стипендирање су обезбијеђена у Буџету
Општине Угљевик за 2021. годину.

30.7.2021.

V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања
у „Службеном билтену Општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНА УГЉЕВИК
Број:01- 67 -96 /21
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум, 29.07. 2021.год.
Ђоко Симић, професор

На основу чл. 36 став 1. Закона о развоју малих и
средњих предузећа ( Службени гласник Републике
Српске број: 50/19), члана 13. став 1. Закона о
измјенама и допунама Закона о развоју малих и
средњих предузећа ( Службени гласник Републике
Српске број: 84/19), члана 39. став 2. тачка 34. Закон
о локалној самоуправи
( Службени гласник
Републике Српске број: 97/16) и члана 37. став 2.
тачка 34. Статута општине Угљевик, Скупштина
општине Угљевик
на сједници одржаној дана
29.07.2021. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ АГЕНЦИЈЕ
ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
I
У Одлуци о оснивању Агенције за развој малих и
средњих предузећа ( „Службени билтен Општине
Угљевик број: 5/07, 8/07 ,4/13 и 5/19) врше се
сљедеће измјене:
1) Наслов Одлуке мијења се и гласи: „Одлука о
оснивању локалне развојне агенције Општине
Угљевик“.
2)Члан 1. мијења се и гласи: „Оснива се Локална
развојна агенција Општине Угљевик ( у даљем
тексту: Агенција)
3)Члан 5. мијења се и гласи: Агенција која се
оснива ће пословати под називом:
„Локална развојна агенција Општине Угљевик.“
Сједиште Агенције је у Угљевику.
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном билтену Општине
Угљевик.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број: 01-022-4/21
Датум: 29.07.2021.године

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Ђоко Симић, професор

На основу члана 39. став (2), тачке 2. и 8. Закона о
локалној
самоуправи
(,,Службени
гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), чланa 40.
став 1. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13
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30.7.2021.

106/15, 3/16 и 84/19), и члана 37. став 2. тачке 2. и 8.
Статута Општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) Скупштина општине
Угљевик на сједници одржаној дана29.07. 2021.
године, доноси
ОДЛУКУ
о приступању изради Измјени Урбанистичког
пројекта градског дијела града Угљевика
I
Овом Одлуком приступа се изради Измјене
Урбанистичког пројекта градског дијела града
Угљевика („Службени билтен општине Угљевик“,
број 4/03, 2/04, 1/06, 2/07, 1/09, 11/10, 3/11, 6/12, 2/13
и 2/19) (у даљем тексту: План).
II
Граница обухвата измјене Урбанистичког пројекта
градског дијела града Угљевика обухвата парцеле
означене као к.ч. број 688/1 и 688/3 К.О. Угљевик.
Површина обухвата измјене Урбанистичког пројекта
износи 0,39 ха.
III
Плански период, у смислу члана 40. став 3. тачка в)
Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16
и 84/19) је 10 година.
IV
Смјернице за израду измјене:
План је неопходно израдити у свему према
одредбама Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13),
подзаконским актима донесеним на основу овог
закона, те другим прописима релевантним за
планирање и уређење простора (који се односе на:
саобраћај, снабдијавање водом и енергијом,
телекомуникације, заштиту од природних непогода,
заштиту природе, заштиту воде, ваздуха, тла,
пољопривредног и шумског земљишта, природних
вриједности, културних добара и других елемената
животне средине, успостављање јединственог
информационог система и др.).
Носилац
израде
дужан
је
обезбиједити
усаглашеност Плана у току његове израде са
документом просторног уређења ширег подручја.
V
Рок за израду планског документа је 180 дана од
дана потписивања уговора са носиоцем израде
урбанистичког пројекта.
VI
Измјена урбанистичког пројекта треба да садржи све
елементе прописане чланом 36. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број: 40/13, 106/15 и 84/19) и Правилником
о начину израде, садржају и формирању докумената
просторног уређења („Службени гласник Републике
Српске“, број: 69/13).
VII
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Носилац припреме плана утврђује нацрт плана, као
и мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на јaвни
увид.
Нацрт плана ставиће се на јавни увид у трајању од
30 дана у просторијама носиоца припреме..
О мјесту, времену и начину излагања нацрта плана
на јавни увид, јавност и власници непокретности на
подручју за које се доноси овај план, биће
обавијештени путем огласа, који се објављује у
најмање два средства јавног информисања, 8 дана
прије почетка јавног увида и 15 дана од почетка
излагања плана на јавни увид.
Нацрт плана, излаже се на јавни увид у складу са
одредбама члана 47. Закона о уређењу простора и
грађењу.
Носилац израде обавезан је да размотри све
примједбе, приједлоге и мишљења који су
достављени током јавног увида и да о њима заузме
став прије утврђивања приједлога плана, те да
образложен став у писаној форми достави носиоцу
припреме плана и лицима која су доставила
приједлоге, примједбе и мишљења на нацрт.
Став носиоца израде плана о примједбама,
приједлозима и мишљењима, разматра се на јавној
расправи, на коју се позивају представници носиоца
припреме
плана,
носиоца
израде
плана,
представници органа и правних лица из члана 42,
став (3) Закона о уређењу простора и грађењу и
чланови савјета плана.
Јавна расправа из претходног става мора се
организовати у року од 30 дана од дана затварања
јавног увида. Јавној расправи могу присуствовати
сва заинтересована лица.
Носилац припреме објављује позив за јавну
расправу, у најмање једном дневном листу
доступном на територији цијеле Републике, три дана
прије и на дан одржавања расправе.
Уколико се приједлог планског документа, на основу
прихваћених примједби и мишљења, пристиглих у
току јавног увида, значајно разликује од нацрта
документа, носилац припреме дужан је да организује
поново јавни увид.
Поновни јавни увид спровешће се у складу са
чланом 49. Закона о уређењу простора и грађењу.
Након одржане јавне расправе из члана 48. став (4)
Закона о уређењу простора и грађењу, носилац
припреме утврђује приједлог плана који се доставља
Скупштини општине Угљевик на усвајање.
VIII
Финансијска средства потребна за израду измјене
обезбијеђена су у Буџету општине Угљевик.
IX
Носилац израде плана биће правно лице које има
одговарајућу лиценцу за израду ове врсте
докумената просторног уређења. Избор носиоца
израде врши се у складу са прописима о јавним
набавкама.
X
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Носилац припреме плана је Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове Општине
Угљевик.

XI
На приједлог Носиоца припреме Плана Скупштина
општине Угљевик ће именовати Савјет плана.
XII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број: 01- 363-12/21
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум, 29.07.2021.године
Ђоко Симић, професор

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 97/16 и 36/19) и члана
37.Статута општине Угљевик („Службени гласник
РС“, број 7/17 и 5/21) Скупштина општине Угљевик
на сједници одржаној дана 29.07.2021. године
доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА
ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ПОСЛОВНИХ
ОБЈЕКАТА У УГЉЕВИКУ
I
У Одлуци о усвајању Плана постављања
привремених пословних објеката у Угљевику
(„Службени билтен општине угљевик“, број 4/07,
7/07, 3/08, 2/12 и 11/18) у члану 2. врши се измјена
графичког дијела и гласи:
„Укидају се привремене локације: 1, 1а, 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
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број: 01-363-13/21
Датум,29.07.2021

I
У Одлуци о усвајању Плана капиталних улагања
Општине Угљевик („Службени билтен општне
Угљевик“, број 5/18, 1/19 и 4/19) члан II мијења се и
гласи:
„У табеларном приказу Плана капиталних улагања
општине Угљевик, поред пројеката који нису
реализовани исти се задржавају као саставни дио
Плана и додаје се нова табела – Допуна плана III са
пројектима који ће бити реализовани у наредне три
године.
II
Члан IV мијења се и гласи:
„Средства предвиђена за реализацију овог Плана
обезбијеђена су Буџетом општине Угљевик у
наредне три године.“
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број: 01- 40-1166/21
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум, 29.07.2021.године
Ђоко Симић, професор

Допуна III - Табеларни приказ Капталних улагања за
период од три године
РЕД.
БР.
Д.К.

1.
2.

3.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Ђоко Симић,професор

5.

6.

О Д Л У КУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА
КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК

НАЗИВ/ОПИС
ПРОЈЕКТА

ЛОКАЦИЈА

ВРИЈЕДНОСТ
(процјена у КМ
са ПДВ-ом)

I РЕКОНСТРУКЦИЈА – АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА

4.

На основу члана 39. став (2) тачка 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 96/16 и 36/19) и члана 37.став (2) тачка
5. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“ број 7/17 и 5/21) Скупштина
општине Угљевик на сједници одржаној дана 29.07.
2021. године д о н о с и

30.7.2021.

7.

Асфалтирање
Соколске улице
Асфалтирање улице
Нова 1
Реконструкцијаасфалтирање улице
Ћирила и Методија
са
тротоарима
и
замјеном ивичњака
Реконструкцијаасфалтирање улице
Његошеве са
тротоарима и
замјеном ивичњака
Реконструкцијаасфалтирање улице
Војводе Керовића од
раскрснице са
улицом Петра
Кочића до
раскреснице са
улицом
Карађорђевом
Реконструкцијаасфалтирање паринг
простора између
„самачког“ и хотела
„Атлас“
Реконструкцијаасфалтирање улице

МЗ Угљевик

49.000

МЗ Угљевик

47.000

МЗ Угљевик
250.000

МЗ Угљевик
220.000

МЗ Угљевик

54.000

МЗ Угљевик
30.000

МЗ Угљевик

126.000

30.7.2021.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

у Индстријској зони
крај Белаза
Реконструкцијаасфалтирање улице
Светог Саве
Реконструкцијаасфалтирање
Богутовачке улице
Изградња одводних
канала и пропуста у
улици Иве Андрића
Реконструкција пута
у М18Максимовићима
Реконструкцијаасфалтирање пута
Лазићи
Реконструкцијаасфалтирање два
пута у МЗ Уг.Обријеж
по 400м
Реконструкцијаасфалтирање пута
Р459-Симићи
Реконструкцијаасфалтирање пута
М18-Тешановићи
Реконструкцијаасфалтирање
пута
М18-Арсеновићи
Реконструкцијаасфалтирање
пута
М18-Максимовићи
Наставак
реконструкцијаасфалтирање пута
Матића брдо –
Грујићи
Наставак
реконструкцијаасфалтирање пута
Вашериште-Гај
Реконструкцијаасфалтирање пута
Л9-Ђокићи
Реконструкцијаасфалтирање пута
према Рикићима
Реконструкцијаасфалтирање
паркинга паркинга
код Краљеве чесме
Реконструкцијаасфалтирање
паркинга код
централног гробља
Реконструкцијаасфалтирање пута
Црвеног брда –
Новакова пећима
Потпорни зид поред
пута Црвено брдо –
Д.Крћина
Наставак
реконструкцијеасфалтирања путева
према
Малешевићима
Реконструкцијаасфалтирање пута
Модран – Уг. Село
Реконструкцијаасфалтирање пута
Бабићи – Јосиповићи
Реконструкцијаасфалтирање пута
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МЗ
Приградско

162.000

МЗ
Приградско

200.000

30.

31.
МЗ Сјевер

21.000

МЗ
Малешевци

40.000

МЗ
Малешевци

32.000

МЗ Уг.
Обријеж

32.

33.

90.000
34.

МЗ
Уг.Обријеж

28.000
35.

МЗ Равно
Поље
МЗ Равно
Поље
МЗ Равно
Поље
МЗ Доња
Трнова

МЗ Доња
Трнова

47.000
36.
32.000
37.
53.000

38.
94.000
39.
117.000
40.

МЗ Доња
Трнова

10.000

МЗ Доња
Трнова

30.000

41.

42.

МЗГорња
Трнова

110.000

МЗГорња
Трнова

32.000

МЗГорња
Трнова

43.

44.

45.
72.000
46.

МЗГорња
Трнова

20.000
47.

М Горња
Трнова

15.000

МЗ Угљевик
Село

180.000

49.

МЗ Угљевик
СЕло

20.000

50.

МЗСтариУгљ
евик

25.000

48.

Стевановићи –
гробље Фалчићи
Реконструкцијаасфалтирање пута
Мићина продавницаЈовићи
Реконструкцијаасфалтирање пута
Р459 – гробље
Гајићи
Реконструкцијаасфалтирање пута
Л18(Јевтићи) –
гробље „Борићи“
Реконструкцијаасфалтирање пута
Л5 Мезграја Косе –
Мезграја Гај
Реконструкцијаасфалтирање пута
три краће дионице у
Мезграји Косе
Реконструкцијаасфалтирање пута
Јовићи, Мирковићи,
Тодоровићи
Реконструкцијаасфалтирање пута
Л13-Васковићи
Реконструкцијаасфалтирање пута
Л2 –Јовановићицрква
Реконструкцијаасфалтирање пута
Л17 Мукат и
Видовићи
Реконструкцијаасфалтирање пута
Лазићи
Реконструкцијаасфалтирање пута
Ђокићи
Реконструкцијаасфалтирање пута
Спасојевићи
Реконструкцијаасфалтирање пута
Томићи
Реконструкцијаасфалтирање пута
Михајловићи
Реконструкцијаасфалтирање пута
Јешићи – Коренита
Реконструкцијаасфалтирање дијела
пута Л24
Реконструкцијаасфалтирање дијела
пута Бијелице
Реконструкцијаасфалтирање пута
Л2 Доње Забрђе –
Коренита
Реконструкцијаасфалтирање пута
Л21
Реконструкцијаасфалтирање пута
Јањари
Реконструкцијаасфалтирање пута
Глиње

7

МЗСтариУгљ
евик

82.000

МЗСтариУгљ
евик

40.000

МЗ Мезграја
– Гај

25.000

МЗМезграја
Косе и МЗ
езграја Гај

140.000

МЗМезграја
Косе

80.000

МЗГорње
Забрђе

64.000

МЗ Доње
Забрђе

37.000

МЗ Доње
Забрђе

85.000

МЗБогутово
Село

39.000

МЗБогутово
Село

115.000

МЗ Богтово
Село

87.000

МЗБогутово
Село

95.000

МЗ Тутњевац

МЗ Тутњевац

МЗ Тутњевац

МЗ Тутњевац
МЗ Тутњевац

10.000

40.000

135.000

64.000

94.000

МЗ Коренита
150.000

МЗГорња
Крћина
МЗ Јањари

МЗ Глиње

68.000

90.000

18.000
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51.

52.

РеконструкцијаМЗСредња
асфалтирање пута
Трнова
Средња Трнова
РеконструкцијаМЗ Атмачићи
асфалтирање пута
Атмачићи-Глиње
УКУПНО РЕКОНСТРУКЦИЈА –
АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА

27.000

18.000
3.809.000

Изградња објеката за МЗ Уг.
вјерске потребе у
Обријеж
Уг.Обријеж
2.
Изградња ЛЕД јавне
Више МЗ
расвјете у више МЗ
3.
Изградња стазе
МЗ Доње
поред пута Л2
Забрђе
Изградња ограде око
МЗМезграја
4.
гробља у МЗ
Косе
Мезграја Косе
5.
Изградња моста у
МЗ Тутњевац
Тутњевцу
6.
Доградња дјечијег
МЗ Центар
вртића
УКУПНО ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА

70.000
200.000
18.000
30.000
30.000

Реконструкција Дома Дом здравља
здравља и набавка Угљевик
опреме
Реконструкција
МЗ Јањари
2.
игралишта код школе
у Јањарима
3.
Завршетак радова на МЗГорња
краљевој чесми
Трнова
4.
Санација клизишта МЗБогутово
„Жерајићи“
Село
Адаптација
Више МЗ
5.
просторија
у
власништву Општине
Реконструкција више Више МЗ
6.
подручних основних
школа
УКУПНО ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
СВЕ

УКУПНО

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. Гласник РС“ број 97/16), члана 4. Закона о
административним таксама („Сл. Гласник РС“ број
100/11. 103/11, 67/13 и 123/20), члана 30. Закона о
угоститељству („Сл. Гласник РС“ број 45/17) и члана
37. Статута општине Угљевик („Сл. Билтен Општине
Угљевик број 7/17 и 5/21), Скупштина Општине
Угљевик на сједници одржаној дана 29.07.2021.
доноси

300.000
648.000

III ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
1.

Исплату ће извршити Одјељење за финансије из
Буџета Општине Угљевик.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број:01-475-52/21
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум,29.07.2021.године
Ђоко Симић,профeсор

II ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА
1.

30.7.2021.

150.000

47.000
10.000
38.000
80.000

50.000
375.000
4.832.000

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16 и
36/19) и члана 37. став 2. Статута општине Угљевик
(„Службени гласник РС“, број 7/17) Скупштина
општине Угљевик на сједници одржаној дана
29.07.2021. године д о н о с и
ОДЛУКУ
О ИСПЛАТИ НАКНАДЕ ЗА ЗЕМЉИШТЕ
I
ДОНОСИ СЕ Одлука о исплати накнаде у износу
од 2.540,00 КМ Лукић Триви, сину Радована из
Бијељине за земљиште површине од 254 м2 у К.О.
Угљевика, као разлика између додијељене
површине и садашње површине.
II

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о општинским
административним таксама
I
У Одлуци о општинским административним
таксама („Сл. Билтен Опстине Угљевик“, број: 2/12 и
11/13), члан 1. мијења се и гласи:
„За списе и радње у управном поступку и за друге
предмете и радње у поступку код Општинске управе
Општине Угљевик и код организација које врше јавне
овлашћења, којима је на Закону заснованом одлуком
Скупштине Општине повјерено да рјешавају у
управним стварима о одређеним правима и
обавезама из члана 1. Закона о административним
таксама („Сл. Гласник РС“ број 100/11. 103/11, 67/13 и
123/20), плаћају се административне таксе по Тарифи
општинских административних такса, коју доноси
скупштина Општине.
Изузетно од става 1. овог члана, за списе и радње у
вези са регистрацијом предузетника плаћају се таксе
у следећим износима:
а)за оснивање........................................................30КМ
б)за промјене података уписане у регистар........20КМ
в)за престанак обављења дјелатности................10КМ
г)за припемне радње..............................................10КМ
д)за резервацију пословних имена која обухвата
регистрацију и брисање.........................................10КМ
Ако се захтјев у вези са регистрацијом подноси
електронским путем, износ таксе из става 2. овог
члана умањује се за 50%. Таксе из става 1 и 2 овог
члана су приход Општине Угљевик.
У
цијелом
тексту
ове
Одлуке
ријечи
„Административна служба“ замијењене су ријечима
„Општинска управа“ у одговорајућем падежу.

30.7.2021.
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Члан II
У
члану
4.
у
ТАРИФИ
ОПШТИНСКИХ
АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСА бришу се тарифни
бројеви 1, 4, 7, 10 и 15 а редни бројеви осталих
тарифних бројева се сразмјерно смањују.
Глава III „УВЈЕРЕЊА“, се брише а редни број свих
осталих глава се смањује за по један.
Глава
IV
„ОДОБРЕЊА
ЗА
САМОСТАЛНО
ОБАВЉАЊЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ,
ПРЕГЛЕД
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И САГЛАСНОСТ ЗА
ПРОДУЖЕЊЕ
РАДНОГ
ВРЕМЕНА
УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА“ постаје глава II, а
редни број свих осталих наредних глава се умањује за
два.

36/19) и члана 37. Статута општине Угљевик
(,,Службени билтен општине Угљевик”, број 7/17 и
5/21), а у складу са Планом буџета општине Угљевик
за 2021. годину, Скупштина општине Угљевик на
сједници одржаној дана, 29.07.2021. године, доноси

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНА УГЉЕВИК
Број:01-460-2/21
Датум, 29.07. 2021.год.

„Буџетом општине Угљевик за 2021. годину
планирани износ средстава од водних накнада од
90.000,00 КМ, утрошиће се за намјене утврђене
Законом у складу са програмима (програм капитлних
улагања и др.пр.) и приоритетним потребама и то
за :
- побољшање водоснабдијевања у МЗ Тутњевац
...............................................................30.000,00КМ и
- изградња и проширење водоводних система у МЗ
Прокос..................................................60.000,00КМ“

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Ђоко Симић, професор

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16,
36/19), члана 5. Закона о финансирању политичких
странака из буџета републике, града и општине (
„Службени гласник РС“, број: 65/08 ), и члана
37.Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“ број 7/17 и 5/21), Скупштина
општине Угљевик на сједници одржаној дана 29.07.
2021.године, д о н о с и
ПРОГРАМ
О ИЗМЈЕНИ ПРОГРАМА РАСПОДЈЕЛЕ
СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ЗА 2021.ГОДИНУ
Члан1.
У Програму број: 01-40-345 /21 од 02 .03.2021.
године члан VII мијења се и гласи:
„VII -Средства намјењена за рад Удружења грађана
“Хуманитарна организација општине Угљевик-ЦК“ за
2021.годину...........................................30.0000,00КМ“
Члан 2.
Обим и динамика трошења средстава по овом
Програму ускладиће се са обимом и динамиком
прилива средстава Буџета општите Угљевик.

ПРОГРАМ
о измјени Програма о распоређивању и
усмјеравању средстава од водних накнада
за 2021. годину.
У Програму број: 02-40-341 /21 од 02 .03.2021.
године члан II мијења се и гласи:

Овај Програм ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у ,,Службеном билтену општине
Угљевик”.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број:01-40- 1164 /21
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум:29.07.2021. године
Ђоко Симић,професор

На основу члана 134. Закона о основном образовњу и
васпитању (,,Службени гласник РС, број 44/17), члана
3. Правилника о избору и рад школског одбора
(,,Службени гласник РС,, број 7/09, 37/09 и 65/13) и
члана 37. Статута општине Угљевик (,,Службени
билтен Општине Угљевик, број 7/17 и 5/21), Скупштина
општине Угљевик, на сједници одржаној дана, 29.07.
2021 године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Члан 3.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном билтену општине
Угљевик“

1.Чедомир Лујановић, ССС- машински техничар, из
Доње Трнове именује се, испред локалне
заједнице, за члана Школског одбора у ЈУ ОШ
,,Филип Вишњић,, Доња Трнова.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број:01-40-1163/21
Датум: 29.07.2021.године

2. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ,,Службеном билтену Општине
Угљевик,,.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Ђоко Симић,професор

На основу члана 195. Закона о водама (,,Службени
гласник Републике Српске”, број 50/06,92/09 и
121/12), члана 39. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник Републике Српске”, број 97/16,

РЕПУБЛИКАСРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број: 01-111- 84 /21.
Датум, 29.07. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Ђоко Симић, професор
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На основу члана 134. Закона о основном образовњу и
васпитању (,,Службени гласник РС, број 44/17), члана
3. Правилника о избору и рад школског одбора
(,,Службени гласник РС,, број 7/09, 37/09 и 65/13) и
члана 37. Статута општине Угљевик (,,Службени
билтен Општине Угљевик, број 7/17и 5/21), Скупштина
општине Угљевик, на сједници одржаној дана,29.07.
2021 године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
1. Јован Маринковић,ССС-машински техничар, из
Угљевика именује се, испред локалне заједнице, за
члана Школског
одбора у ЈУ СШ ,,Михаило
Петровић Алас,, Угљевик.
2.Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ,,Службеном билтену Општине
Угљевик,,.
РЕПУБЛИКАСРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број: 01-111- 83 /21.
Датум, 29.07. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Ђоко Симић, професор

На основу члана 34. Закона о јавним путевима
(''Службени гласник Републике Српске“, број: 89/13),
члана 45. Правилника о одржавању,рехабилитацији
и заштити јавних путева и путних објеката
(''Службени гласник Републике Српске“, број: 06/15),
Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији,
одржавању и заштити локалних и некатегорисаних
путева, улица у насељу и путних објеката на њима („
Службени билтен општине Угљевик“ број 12/16)
,Одлуке о разврставању локалних путева и улица у
насељу на подручју општине Угљевик („ Службени
билтен општине Угљевик“ број 05/17) и Плана
одржавања локалних и некатегорисаних путева на
подручју општине Угљевик за 2021.годину („
Службени билтен општине Угљевик“ број 3/21),
Скупштина општине Угљевик на сједници одржаној
дана 29.07. 2021.године д о н о с и
ПЛАН ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЗА 2021/22 год.

извођења радова, врсте и количина посипног
материјала.
Под одржавањем се подразумјевају следеће радње:
неутралисање последица и уклањање снијега са
коловоза и путних објеката,
посипање залеђених и заснијежених коловоза на
успонима и кривинама,
обиљежавање ивица коловоза одговарајућим
маркерима,
упознавање извршиоца радова са конкретним
задацима који произилазе из плана зимске службе
одржавања,
благовремено и потпуно обавјештавање корисника
јавних путева о стању и условима саобраћаја на путу
путем средстава јавног информисања,саобраћајним
знацима и таблама обавјештења.
Рад Зимске службе почиње 15.11.2021. године, а
траје до 15.03.2022. године, односно по потреби
зависно од стварних временских услова.
Под појмом проходности подразумјева се да су
улице и локални путеви првог и другог приоритета
проходни ако висина снијега на коловозу не прелази
10 cm и могућ је саобраћај возилима који имају
зимску опрему, а на улицама и путевима трећег
приоритета и осталим некатегорисаним путевима не
прелази 15 cm и могућ је саобраћај возилима која
имају зимску опрему.
При обављању послова из домена Зимске службе,
улице се сврставају у сљедеће приоритете:
Улице првог приоритета:
Назив улице

Дужина улице (m)

Карађорђева

490

Његошева

745

Светог Саве

735

Богутовачка

800

Забрђска

300

На улицама првог приоритета обезбеђује се
непрестано чишћење у циљу осигурања сталне
проходности. Предвиђени број чишћења: 6 пута на
годишњем нивоу.
Улице другог приоритета:
Назив улице

Зимска служба обухвата скуп активности и послова,
потребних за омогућавање проходности путева и
улица и сигурности саобраћаја у зимским
приликама. Изводи се, када је због зимских појава
(снијег, поледица, лед и др.) угрожено нормално
одвијање саобраћаја.
За неометано организовање зимске службе,
потребно је обезбједити довољну количину посипног
материјала, потребну механизацију и опрему за рад
у зимској служби.
План Зимске службе обухвата: одржавање,
приоритете за извођење радова на чишћењу (улица
у насељу, локалних и некатегорисаних путева,
тротоара, платоа и јавних површина), те учесталост

30.7.2021.

Дужина улице (m)

Краља Петра I

301

Радомира Арсеновића
Јована Дучића

789
308

Ћирила и Методија
Патријарха Српског Павла

732
138

Михаила Пупина

531

Петра Кочића
Војводе Керовића

202
810

Пуковника Милана Јовића

140

Ђуре Бижића
Рударска

1450
274

Хиландарска

1121
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Зекина
Иве Андрића

907
215

Драге Токића
Милоша Црњанског

547
210

Кнез Иве од Семберије

215

Косовке дјевојке
Прве мајевичке бригаде

209
310

Милоша Обилића
Војводе Мишића

283
440

На улицама другог приоритета може доћи до
прекида саобраћаја само у вријеме уклањања
сметњи, али не дуже од 12 часова у току 24 часа.
Предвиђени број чишћења: 6 пута на годишњем
нивоу.
Улице трећег приоритета:
Дужина улице
(m)
162
180
173
130
130
116
602
90
160
460
260
735
245
255
200
168
999
210
370
231
150
120
125

Назив улице
Николе Тесле
Цара Душана
Соколска
Српске слоге
Старине Новака
Гаврила Принципа
Перике Тешића
Видовданска
Капетана Леке
Филипа Вишњића
Староугљевичка
Мајевички четнички корпус
Бранка Пантелића Пантера
Солунских добровољаца
Херцеговачка
Вука Караџића
Попа Васе Пелагића
Јасеновачких жртава
Крајишка
Пожарничка
Нова 2
Нова 3
Нова 4

На улицама трећег приоритета проходност се успоставља
након престанка падавина, а најкасније у року 24 часа.
Предвиђени број чишћења: 6 пута на годишњем нивоу.

Платои

Плато на Тргу
Драже
Михаиловића
Плато испред ТЦ
АФ-1
Плато испред
Центра за културу
Тротоари
Карађорђева
улица
Улица Св.Саве

Укупна
површина
(м2)
6100

Површина
за
чишћење
(30%)
1830

учесталост

10 x у сезони

4400

1320

5 x у сезони

3800

1140

10 x у сезони

1400

1400

10 x у сезони

1260

1260

6 x у сезони

Ул.Ћирила и
Методија
Ул.Краља Петра
Ул.Патријарха
Павла, улаз у
цркву
Улица Његошева

11

900

900

6 x у сезони

580
200

580
200

6 x у сезони
6 x у сезони

60

60

6 x у сезони

Рад зимске службе на локалним путевима вршиће се на
следећим правцима:

Локални путеви првог приоритета:
Путна релација

Укупна дужина у
кm

Л

Мост на потоку Старача- Р-459,
Д.Трнова

4,173

Л1

Угљевик-Забрђе „Мићин гроб“

5,493

Л2

Мост на ријечици „Буковчица“
Коренита-Пиперци

3,296

Л3

На путевима првог приоритета обезбеђује се непрестано
чишћење у циљу осигурања сталне проходности.
Предвиђени број чишћења: 6 пута на годишњем нивоу.

Локални путеви другог приоритета:
Путна релација
Р 459, Тутњевац-Бобетино Брдо
М 18, Пељаве-Мезграја Гај-Мезграја
Косе,Р 459
М18,РавноПоље-Јањари-АтмачићиГлиње,Р 459
М18-Г.Забрђе (Црква)-Тутњевац, Р 459
Доња Трнова, Вашериште-ЈаковићиБуковац
Доња Трнова, школа-Добричићи-Равно
Поље
Р 459,Модран-Угљевик
Село(Микосављевићи)-Р 459
Р 459, Тутњевац-Коренита-Пиперци
М18,Малешевци- Пушковац
М 18, Г.Забрђе (Усјек Савићи)Тутњевац, Р 459
Р 459, Црвено Брдо-Средња ТрноваДобричићи
М 18-Мукат-Малешевци
Р 459, Црвено Брдо-Доња КрћинаГорња Крћина-Баре
М18,Малешевци-Споменик
из 2.Свје.рата-Рушчићи(Г.Забрђе),Л7
Kоренита,Миличин бунар-ТомићиПосавци
Угљевик (Сјевер)-Петровићи-Р 459Јовичићи (Г.Чађавица)
Угљевик, Р 459-Раскршће
(Станковићи),Г.Забрђе
Р 459, Стари Угљевик-Резервоар
градског водовода
Поповићи, Л2 -СтевчановићиСтанковићи-Црква (Г.Забрђе)

Укупна
дужина
(кm)
3,525
6,166

Л
Л4
Л5

7,650

Л6

3,750
5,588

Л7
Л8

3,548

Л9

5,953

Л 10

6,607
2,120
2,695

Л 11
Л 12
Л 13

5,443

Л 16

4,480
6.882

Л 17
Л 21

1,487

Л 24

3,397

Л 34

2,028

Л 35

1,362

Л 36

1,000

Л 48

3,084

Л 50

На путевима другог приоритета може доћи до прекида
саобраћаја само у вријеме уклањања сметњи, али не дуже
од 12 часова у току 24 часа. Предвиђени број чишћења: 6
пута на годишњем нивоу.
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Локални путеви трећег приоритета:
Путна релација
Угљевик,Сјевер -Забрђе-СарићиР 459
Угљевик,Сјевер-Забрђе
(Стјепановићи)-Р 459
Р 459, Мезграја Гај-ШколаГробље-Л 5
Л3-Торлаковићи-СтанковићиШкола-Поповићи,Л3
Д.Забрђе,
Л2-ПосавциД.Забрђе,Л2
Г. Забрђе,Л7 -Малешевци
(школа)Л12
Малешевци,Л12-према Релеју
Угљевичка Обријеж, М 18-Ђукићи,
Р 459
Р 459, Тутњевац-Митровићи
Термоелектрана-Мукат,Л17
Угљевичка Обријеж, М 18 скретање за Уг.Село,Л10
Р 459, Стари Угљевик-БојићиТомићи-Видовићи-Јовановићи
Л29, Стари Угљевик -Сарије
Р 459, Стари Угљевик-Г.Вучијак
Уг.Обријеж,Р 459, Гопића бунар Гробље
Термоелектрана-Перићи(Стара
пруга)-Мост на Јањи(градс. дио)
Р 459, Црвено Брдо-Доња Крћина
Мезграја
Косе,Л5-ТодоровићиЛазићи-Мирковићи-Школа,Л5
Угљевик Село,Л10-МиљановићиСимићи
Угљевик
Село,
Зарићи,Л10Спасојевићи
Уг.Обријеж, М 18, Јовичићи-Пут
„Гопића бунар-Гробље“
Угљевичка Обријеж, МитровићиПут „Гопића бунар-Гробље“
Равно Поље, М 18- Арсеновићи,
гробље
Тутњевац,Р
459-МилошевићиМитровићи,Л26
Тутњевац,Р
459
-НиколићиКрстићи-Л4
Уг.Село,Старача-Бабићишкола,Л10
Модран, Ветеринарска станицаБаљак
Р 459-Фалчићи (Нешковићи)
Термоелектрана,Перићи-БрђаниПрокос-Л33
Р
459-Тешићи-ЧардакМалићи,Р459
Глињско раскршће, Р 459-Жуге
Горња Крћина, Пањици-Баре,Л21

Укупна
дужина
(кm)

Л

1,240

Л 14

1,517

Л 15

2,200

Л 18

5,626

Л 19

3,572

Л 20

2,180

Л 22

2,500

Л 23

0,505

Л 25

3,060
0,740

Л 26
Л 27

0,325

Л 28

2,000

Л 29

1,500
0,900

Л 30
Л 31

1,515

Л 32

2,364

Л 33

1,700

Л 37

3,718

Л 38

1,300

Л 39

1,000

Л 40

0,330

Л 41

0,500

Л 42

1,000

Л 43

1,011

Л 44

1,815

Л 45

1,750

Л 46

1,500

Л 47

1,950

Л 49

2,630

Л 51

1,000

Л 52

1,200
2,240

Л 53
Л 54

На путевима трећег приоритета проходност се
успоставља након престанка падавина, а најкасније
у року 24 часа. Предвиђени број чишћења: 6 пута на
годишњем нивоу.
-На поддионицама локалних путева Л 29 и Л 30
дошло је до прекида саобраћаја односно уништења

30.7.2021.

трасе пута услед ширења рудника у правцу
сјевероистока. Саобраћај се одвија алтернативним
правцима који су изграђени од стране РиТе Угљевик.
Општина
Угљевик
обратила
се
захтјевом
Правобранилаштву
Републике
Српске
ради
покретања поступка за утврђивање узурпације
поменутих путева.
Након спровођења поступка код Републичке управе
за геодетске и имовинско правне послове, Подручна
јединица Угљевик је донијела рјешење којим се
одбија захтјев општине Угљевик.
У Законом предвиђеном року уложена је жалба на
поменуто рјешење, а одлука о жалби још није
донијета.
На осталим путевима, односно путним релацијама
проходност саобраћаја обезбеђује се зависно од
потреба и расположивих капацитета.

Некатегорисани путеви
Мјесна заједница
Доње Забрђе
Л35,Плакаловићи-гробље-Сјевер
Л2,Петричевићи-Зекићи
Л5-Максимовићи
Л2-Симићи
Л2- Јовановићи
Посавци
Посавци-Коренита
Посавци-Милошевићи-гробље
Посавци-Тутњевац
Горње Забрђе
Раскршће,Станковићи-Симићигробље
М18-Вуковићи-школа
Раскршће,Стевановићи
Школа-Лакићи
Тодоровићи-Мирјанићи
Савићи-Тодоровићи-Марковићи
Цвијићи-Мићићи
Малешевци
Стара цеста-Савићи
Стара цеста-Лазићи
Стара цеста-гробље
М18-Малешевци-Савићи-Г.Забрђе
Николићи-Шаркићи
Л23,Попова шума-стари друм
Тутњевац
Л26,Митровићи-Велико гробље
Л44,Милошевићи-Мало гробље
Л44, Милошевићи
Р459-Павловићи-Јовановићи-Л4
Р459-Милошевићи-Митровићи
Л4 (Читлук)-Михајловићи
Л4 (Читлук)-Вукићи
Л4-Јешићи
L4(Јешићи)-Л11(пут за Корениту)
Л11-Глигоревићи-Костићи
Л11-Петровићи (Кочкићи)
Л4-Гајићи-Иванов гробЛ11
Р459(ловачки дом)-Николићи

Укупна дужина
(кm)
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
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
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Р459-Шешлићи
Шешлићи-Павловићи-Соурићи
Коренита
Л19,Радићи-Торлаковићи
Л19-Дамљановићи
Л19-Туњице
Богутово Село
Ћетниште-Голубовићи
Тодоровићи-Лазићи
Стара пруга-Никићи
Стара пруга-Драгићи
Локални пут-ватрогасни дом
Брђани,Перићи-Базен
Рудник-Рањкићи
Термоелектрана-Мукат
Л17-Лукићи
Голубовићи-Планина,Спасојевићи
Жерајићи-Станковићи
Станковићи-Гајићи
Пут до просторија МЗ Мукат
Голубовићи-Николићи
Николићи-Лазићи
МЗ Угљевичка Обријеж
М18-Ђукићи
Р459-Ђукићи
Р459-избјегличко насеље
Р459-Обрадовићи
Р459-Токићи
Л32-Остојићи
Л32-Илићи (избјегличко насеље)
М18-Јовичићи,Л32
Л32-Митровићи
М18-Јовичићи (лијево)
М18-Црква-М18
М18-Тулија
М18-Јовичићи (десно)
М18-Матићи
М18-Циганске њиве
МЗ Равно Поље
М18-Шарчевићи(избјегличко насеље)
М18-Шарчевићи-Тешановићи
М18-Милинковићи,избјегличко
насеље
М18-гробље(Угљевичка Обријеж)
М18-Дом културе
М18-Стевановићи (десно)
М18-Реган
М18-Гајићи
М18-избјегличко насеље
М18-Спасојевићи (избјегличко
насеље)
М18-Чутурићи-Павловићи
М18-Ристићи
Мз Доња Трнова
Л16-Ристићи
Л16-Јефтићи
Л16-Глигоревићи(Гентула)
Л9-Рикићи(Жико)
Л9-Рикићи(Вујо)
Л9-Ћетковићи
Л9-Ђокићи (Антоније)
Л9-Тодоровићи (Миливоје)
Л9-Вујевићи (Вељо)
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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
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

Л9-Митровићи,Лујановићи
Л9-Лујановићи (Чедо)
Л9-Гробље
Л9-Михаиловићи, Митровићи
Л9-Симићи
Л1-Јовановић (Рацо)
Л8-Симићи
Л1-Видићи
Л1-Владићи
Владићи-Николићи-Ћирићи
Л1-Глигоревићи
Л1-Рикићи (Наја)
Л1-Марићи (Мико)
Л8-Јовановићи,Ђокићи
Л8-Лукићи (Милан)
Л8-Лукићи (Саша)
Л8-Јањичићи
Л8-Тешићи
Л8-Николићи (Вељко)
Л8-Илићи
Л8-Читаоница-Димитрићи
Л8-Стевановићи (Дикићи)
М18-С.Поље-Мост
Л18-Тешићи (Мићо)
Л1-Митровићи
Л1-Јовићи
L1-Марковићи
Л8-Симићи
Л1-Јовановић (Рацо)
Л1-Гробље-Растик
Гробље,Растик-Ћирићи
Гробље,Растик-Карићи
МЗ Горња Трнова
Р459-Малинићи
Р459-Чардак-Малићи
Р459-Читаоница-Радовићи
Р459-Курјаковићи
Р459-Ђурићи
МЗ Стари Угљевик
Р459-Г.Вучијак
Р459-Наћићи
Мићина продавница-Фалчићи
Р459-Репетитор
Р459-Црква
Фалчићи-Новаковићи
Фалчићи-Јањићи
Фалчићи-Радовановићи
Р459-просторије МЗ-Р459
Р459-Воденица-Р459
МЗ Угљевик Село
Л10-Гробље
Л10-Маринковићи
Л10-Спасурићи
Л10-Школа-Гробље
Л46-Јосиповићи
Угљевик Село, Мићина продавницаЈовићи
МЗ Модран
Р459-Казановићи
Р459-Трафо (Ракоња)
МЗ Горња Крћина
Л21-Сандићи
Л21-Гробље

13
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
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
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Л21-Трафо станица
Л21-кућа Сандић Митра
МЗ Доња Крћина
Л21-Трњачани
Л21-Деспотовићи
Л21-кућа Деспотовић Бране
Жуге-Д.Крћина
МЗ Мезграја Гај
Л18-Николићи
МЗ Мезграја Косе
Л18-Тодоровићи-Лазићи-Гробље-Л18
Л18-Гајићи
Л18-кућа Јована Лазића
Л18-кућа Гаје Мирковића
Л18-кућа Јове Делића
Л18- кућа Којић Живана

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

Извођач радова обавезан је при зимском
одржавању улица и путева приоритетно обезбједити
проходност путних праваца који воде до дијализних
пацијената.
Зимско
одржавање
мреже
локалних
и
некатегорисаних путева и улица на простору
општине Угљевик обухвата:
Опис услуга
Чишћење снијега са коловоза пута
(одгуривањем) просјечне ширине 4 m.
Обрачун за једно чишћење
Чишћење снијега са коловоза улица
(одгуривањем) просјечне ширине 4 m.
Обрачун за једно чишћење
Чишћење снијега са површине паркинга
одгуривањем масе ван површине
паркинга. Обрачун за једно чишћење
Посипање коловоза мјешавином ризле и
посипне соли у односу 1:3,60 g/m2 на
успонима и кривинама. Обрачун за једно
посипање

Количина
219,36 km

30.7.2021.

Радне екипе, дежурна екипа и потребан број
механизације за рад зимске службе обезбјеђује
извођач.
Дежурне екипе морају стално надзирати стање
коловоза, посебно критичних дионица, које су као
такве већ искуствено познате. То важи прије свега за
оштре кривине, веће успоне, пропусте, мостове,
сјеновите одсјеке (посебно у шумама и поред
водотока), раскршћа и мјеста гдје тече вода са
прилазних путева, вода са косина и ригола. Таква
мјеста се посипају превентивно, односно одмах,
када се на коловозу увиди појава поледице.
Механизација и опрема за зимску службу морају
бити припремљене и постављене на полазна мјеста.
Кварови који настану на возилима, машинама и
опреми се отклањају на терену, уколико је то могуће.
Извођач је у обавези да обезбједи да се настали
кварови отклоне у што краћем могућем року, такође
и изван редовног радног времена. Све те поправке
се врше приоритетно.
Зимска служба ће обављати послове и мимо овог
програма у изузетним временским условима, а по
налогу надзорне службе.
По завршетку зимског периода одржавања путева,
потребно је с јавног пута уклонити остатке посипног
материјала, привремену допунску саобраћајну
сигнализацију и опрему, те осталу опрему која је
служила за обезбјеђење јавног пута и саобраћаја у
зимским условима.

23,70 km

19.000 m2

34 t

Зимско одржавање путева ће се спроводити на
начин који ће проузроковати најмању штету
коловозу, путној опреми и другим објектима поред
пута. Извођач радова ће бити одговоран да поправи
и надокнади штету.
Поред путева и улица у оквиру рада зимске службе
вршиће се машинско и ручно
чишћење и посипање соли по тротоарима, трговима,
паркинзима, парковима и јавним
површинама, те одвоз снијега са истих у случају
већих падавина.
Ручно и машинско посипање улица сољу вршиће се
на температури од - 5 до + 5 °C.
За зимско одржавање путних праваца задужен је
извођач радова изабран у складу са
Законом о јавним набавкама, односно склопљен је
оквирни споразум са ДОО“Монт Градња“ Угљевик,
бр: 02-404-111/20 од 20.10.2020. године, а средства
су планирана Буџетом општине Угљевик
Ради благовременог и квалитетног укључивања
зимске службе у рад планира се обезбјеђење
сталног дежурства-приправност и од стране
извођача.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број:01-370-46 /21
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум: 29.07.2021.год
Ђоко Симић, професор

На основу члана 89.став 8 и 9.. Закона шумама
(,,Службени гласник Републике Српске”, број:75/08 и
60/13), члана 39.став 2. Закона о локалној
самоуправи
(,,Службени гласник Републике
Српске”, број: 97/16 и члана 37. Статута Општине
Угљевик (,,Службени билтен Општине Угљевик”,
број: 7/17 и 5/21), Скупштина Општине Угљевик на
сједници одржаној дана 29.07.2021. године донијела
је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ОД
НАКНАДА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ШУМСКИХ
ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА У 2021. ГОДИНИ
I
Овим Програмом се усваја коришћење средстава
прикупљених по основу продаје шумских дрвних
сортимената у 2021.години.
II
Расположива средства:
Од продаје шумских дрвних сортимената у
2021.години планирају се прикупити средства у
износу од..................................................10000,00 КМ
III
План утрошка:

30.7.2021.
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Средстава прикупљених по основу продаје шумских
дрвних сортимената у 2021. години планирају се
користити за развој неразвијених дијелова општине
и то:
-изградња,реконструкција
и
одржавање
инфраструктуре и других објеката са које потичу
продати сортименти као и за друге функције
руралног развоја, те остале трошкове неопходне за
функционисање јединице локаллне самоуправе,
изузев административних трошкова, плана и
сл............................................................... 10000,00KM
IV
Наведена средства су планирана у Буџету општине
Угљевик на ставци расходи за текуће одржавање
V
Средства ће се користити на основу проведених
поступака јавне набавке и плана радова и иста
реализовати.
VI
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ,,Службеном билтену Општине
Угљевик”.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број: 01-40-1165/21
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум: 29.07.2021.год
Ђоко Симић, професор
На основу члана 37. Статута општине Угљевик (Службени
билтен општине Угљевик 7/17 и 5/21) и 39. Пословника о
раду Скупштине општине Угљевик, (,,Службени билтен
Општине Угљевик,, број 8/17), Скупштина општине
Угљевик на сједници одржаној 29.07.2021. године у оквиру
тачке дневног реда „Информација о реализацији аката са
претходне сједнице“ донијела је

ЗАКЉУЧAK
1.Тражи се од Радних група формираних како би се
ријешио проблем функционисања ДОО Термо Нова и
даљег функционисања топловодне мреже и гријања у
Угљевику, као и проблем експропријације преостале
имовине општине, у чијем су саставу представници ЗП
РиТе Угљевик, ДОО Термо Нове и општинске управе да
за наредну сједницу Скупштине доставе информацију о
раду и спроведеним досадашњим активностима на
рјешавању ових питања.
2.Овај закључак ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСKА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број: 01- 014-19/21
ПРЕДСЈЕДНИК СО-e
Датум, 29.07.2021.године
Ђоко Симић, професор

На основу члана 37. Статута општине Угљевик (Службени
билтен општине Угљевик 7/17 и 5/21) и 39. Пословника о
раду Скупштине општине Угљевик, (,,Службени билтен
Општине Угљевик,, број 8/17), Скупштина општине
Угљевик на сједници одржаној 29.07.2021. године у оквиру
тачке дневног реда „Информација о реализацији аката са
претходне сједнице“ донијела је
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ЗАКЉУЧAK
1. Да на захтјев групе грађана мјесне заједнице Центар као
и осталим заинтересованим корисницима топлотне
енергије, испоручилац услуге Термо Нова доо, Угљевик,
уз финансијско учешће грађана, изврши
уградњу
одговарајућег мјерног уређаја односно калориметара
(уколико постоје технички услови) као основ за обрачун
утрошене топлотне енергије до почетка сљедеће грејне
сезоне, у супротном ће надлежно одјељење општинске
управе обратити се надлежним институцијама на даље
рјешавање.
2. Овај закључак ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСKА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број: 01- 014-16/21
ПРЕДСЈЕДНИК СО-e
Датум, 29.07.2021.године
Ђоко Симић, професор
На основу члана 37. Статута општине Угљевик (Службени
билтен општине Угљевик 7/17 и 5/21) и 39. Пословника о
раду Скупштине општине Угљевик, (,,Службени билтен
Општине Угљевик,, број 8/17), Скупштина општине
Угљевик на сједници одржаној 29.07.2021. године у
оквиру тачке дневног реда „Приједлог Одлуке о
измјенама и допунама Одлуке Плана капиталних улагања
Општине Угљевик за период 2021/2022 „ донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.Задужује се Начелник општине, као овлаштени
предлагач, да до краја године предложи још једну измјену
и допуну Плана капиталних улагања Општине Угљевик за
период 2021/2022 године, како би се у План капиталних
улагања уврстили додатни пројекти за којима постоји
потреба.
2.Овај закључак ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСKА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број: 01- 014-17/21
ПРЕДСЈЕДНИК СО-e
Датум, 29.07.2021.године
Ђоко Симић, професор

На основу члана 37. Статута општине Угљевик (Службени
билтен општине Угљевик 7/17 и 5/21) и 39. Пословника о
раду Скупштине општине Угљевик, (,,Службени билтен
Општине Угљевик,, број 8/17), Скупштина општине
Угљевик на сједници одржаној 29.07.2021. године у оквиру
тачке дневног реда „Приједлог Програма о измјени
Програма
расподјеле
средстава
непрофитним
организацијама за 2021. годину “ донијела је

ЗАКЉУЧAK
1. Тражи се од руководства општине
да за наредну
сједницу Скупштине припреми и достави Информацију о
стању Општинске организације Црвеног крста Угљевик,
чији је рачун због дуговања блокиран.
2.Овај закључак ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
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РЕПУБЛИКА СРПСKА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број: 01- 014-18/21
ПРЕДСЈЕДНИК СО-e
Датум, 29.07.2021.године
Ђоко Симић, професор

На основу члана 37. Статута општине Угљевик (Службени
билтен општине Угљевик 7/17 и 5/21) и 39. Пословника о
раду Скупштине општине Угљевик, (,,Службени билтен
Општине Угљевик,, број 8/17), Скупштина општине
Угљевик на сједници
одржаној
29.07.2021. године
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Информација о стању права корисника
борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава
рата у 2020.години.
2.Овај закључак ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.

РЕПУБЛИКА СРПСKА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број: 01- 014-1167/21
ПРЕДСЈЕДНИК СО-e
Датум, 29.07.2021.године
Ђоко Симић, професор

На основу члана 37. Статута општине Угљевик (Службени
билтен општине Угљевик 7/17 и 5/21) и 39. Пословника о
раду Скупштине општине Угљевик, (,,Службени билтен
Општине Угљевик,, број 8/17), Скупштина општине
Угљевик на сједници
одржаној
29.07.2021. године
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Информација о стању у привреди општине
Угљевик за 2020.годину.
2.Овај закључак ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСKА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број: 01- 30-2/21
ПРЕДСЈЕДНИК СО-e
Датум, 29.07.2021.године
Ђоко Симић, професор

На основу члана 37. Статута општине Угљевик (Службени
билтен општине Угљевик 7/17 и 5/21) и 39. Пословника о
раду Скупштине општине Угљевик, (,,Службени билтен
Општине Угљевик,, број 8/17), Скупштина општине
Угљевик на сједници
одржаној
29.07.2021. године
донијела је
ЗАКЉУЧАК

1.Усваја се Информација о извршењу Програма
прољетне сјетвеу 2021.години и припреме за жетву.
2. Овај закључак ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.

30.7.2021.

РЕПУБЛИКА СРПСKА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број: 01- 330-68/21
ПРЕДСЈЕДНИК СО-e
Датум, 29.07.2021.године
Ђоко Симић, професор

На основу члана 37. Статута општине Угљевик (Службени
билтен општине Угљевик 7/17 и 5/21) и 39. Пословника о
раду Скупштине општине Угљевик, (,,Службени билтен
Општине Угљевик,, број 8/17), Скупштина општине
Угљевик на сједници
одржаној
29.07.2021. године
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Информација о реализацији Програма рада
Скупштине општине Угљевик за прво полугодиште
2021.године.
2. Овај закључак ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.

РЕПУБЛИКА СРПСKА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број: 01- 013-28/21
ПРЕДСЈЕДНИК СО-e
Датум, 29.07.2021.године
Ђоко Симић, професор
На основу члана 37. Статута општине Угљевик (Службени
билтен општине Угљевик 7/17 и 5/21) и 39. Пословника о
раду Скупштине општине Угљевик, (,,Службени билтен
Општине Угљевик,, број 8/17), Скупштина општине
Угљевик на сједници
одржаној
29.07.2021. године
донијела је
ЗАКЉУЧАК

1.Усваја се Информација о стању судских и других
предмета у којима се као једна страна појављује општина
Угљевик за 2020.годину.
2. Овај закључак ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСKА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број: 01- 017-1/21
ПРЕДСЈЕДНИК СО-e
Датум, 29.07.2021.године
Ђоко Симић, професор

На основу члана 37. Статута општине Угљевик (Службени
билтен општине Угљевик 7/17 и 5/21) и 39. Пословника о
раду Скупштине општине Угљевик, (,,Службени билтен
Општине Угљевик,, број 8/17), Скупштина општине
Угљевик на сједници
одржаној
29.07.2021. године
донијела је
ЗАКЉУЧАК

1.Усваја се Информација о управним споровима пред
Окружним судом у Бијељини и поступцима пред
Комисијом за утврђивање сукоба интереса у органима
власти РС, против тужене СО-е Угљевик и одборника СОе Угљевик.
2. Овај закључак ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
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РЕПУБЛИКА СРПСKА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број: 01- 014-12/21
ПРЕДСЈЕДНИК СО-e
Датум, 29.07.2021.године
Ђоко Симић, професор
На основу члана 37. Статута општине Угљевик (Службени
билтен општине Угљевик 7/17 и 5/21) и 39. Пословника о
раду Скупштине општине Угљевик, (,,Службени билтен
Општине Угљевик,, број 8/17), Скупштина општине
Угљевик на сједници
одржаној
29.07.2021. године
донијела је
ЗАКЉУЧАК

општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“,
број 2/21) у члану 36. Систематизација радних мјеста у
Одјељку V- 5 – Одјељење за финансије А) Одсијек за
рачуноводство и трезор тачка 4. мијења се и гласи:
4.
САМОСТАЛНИ
СТРУЧНИ
ПРЕУЗИМАЊЕ
И
КЊИЖЕЊЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Категорија:

Звање:
Опис послова:

1.Усваја се Информација о стању безбједности на

-

подручју ПС Угљевик за 2020.годину.
2. Овај закључак ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.

-

РЕПУБЛИКА СРПСKА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број: 01- 230-2/21
ПРЕДСЈЕДНИК СО-e
Датум, 29.07.2021.године
Ђоко Симић, професор

-

-

На основу члана 37. Статута општине Угљевик (Службени
билтен општине Угљевик 7/17 и 5/21) и 39. Пословника о
раду Скупштине општине Угљевик, (,,Службени билтен
Општине Угљевик,, број 8/17), Скупштина општине
Угљевик на сједници
одржаној
29.07.2021. године
донијела је

-

ЗАКЉУЧАК

1.Усвајају се Извјештаји о раду општинских инспектора и
комуналне полиције за прво полугодиште 2021.године.
2. Овај закључак ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.

РЕПУБЛИКА СРПСKА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број: 01- 324-8/21
ПРЕДСЈЕДНИК СО-e
Датум, 29.07.2021.године
Ђоко Симић, професор
На основу члана 59. став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19), члана 48. став 4. Закона о службеницима,
намјештеницима у органима једиице локалне самоуправе
(Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и
члана 68. став 1. алинеја 8. Статута општине Угљевик
(„Службени билтен општине Угљевик“, број 7/17 и 5/21),
Начелник општине Угљевик, доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЈЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Члан 1.
У
Правилнику
о
унутрашњој
организацији
и
систематизацији радних мјеста у Општинској управи
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Сложеност:

-

Самосталност у
раду:

-

САРАДНИК
ЗА
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

пета категорија
првог звања
води књигу улазних фактура,
припрема трезорске обрасце број 2
и 4 за Општинску управу,
врши
потребна
књижења
финансијско-књиговодствене
документације из пословних односа
административне службе, која нису
распоређена на друге извршиоце,
врши унос образца број 3, у СУФИ
систем, за Општинску управу и ниже
потрошачке јединице,
врши
усаглашавања
и
конфирмације са добављачима као
и усаглашавања свих потраживања
и обавеза ОУ и усклађивање жиро
рачуна и благајне,
води потребне помоћне евиденције
и усаглашавање са помоћном
евиденцијом основних средстава,
јавних добара и ситног алата и
инвентара,
обезбјеђује
процедуре,
евидентирање и извршење судских
пресуда,
учествује у организацији и припреми
пописа јавних добара, основних
средстава и инвентара,
обезбјеђује потребна отварања и
затварања жиро рачуна,
прави
корективне
налоге
и
усаглашавање са промјенама у
контном плану,
врши отварање и затварање
периода у СУФИ систему трезора и
системско затварање године,
предлаже руководиоцу Одсијека
мјере за унапређење рада,
стара
се
о
правилном
разврставању,
сређивању
и
одлагању
финансијскокњиговодствене документације
административне службе,
одговара за правилно и законито
обављање послова коришћења
средстава рада,
обавља и друге послове по налогу
шефа одсијека,
сложени послови у којима се
примјењују
прописи,
утврђени
методи рада, поступци и стручне
технике у оквиру дјелокруга рада,
самосталност у раду ограничена је
повременим надзором и помоћи
непосредног
руководиоца
у
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-

-

Пословна
комуникација:

-

Статус:
Услови:

Број
извршилаца:

-

стручних

одговара за правилну примјену
метода
рада,
поступака
или
стручних техника
одговоран
за
законито,
благовремено
и
економично
извршење повјерених послова
за свој рад одговоран је шефу
одсијека,

План се доноси водећи рачуна о потрбама за
недостајућим кадровима у организационим јединицима и
расположивим средствима у складу са Одлуком о буџету
Општине Угљевик.
II
Утврђује се стање систематизованих радних мјеста и број
непопуњених радних мјеста те планира потребан брoј
службеника и намјештеника за пријем у радни однос на
неодређено вријеме у 2021. години како слиједи:

контакти унутар и изван органа у
којима је понекад потребно да се
дјелотворно пренесу информације
које служе остваривању циљева
рада,
- општински службеник, самостални
стручни сарадник
- ВСС, економског смјера или први
циклус студија са најмање 240
- ЕЦТС бодова,
најмање двије године радног
- искуства у траженом степену
- образовања,
положен стручни испит за рад у
општинској управи,
познавање рада на рачунару
1 извршилац
Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а биће
објављен у „Службеном билтену општине Угљевик“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-12-9/21
Датум, 10.06.2021.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић,дипл.ек.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16,36/19)
а у вези са чланом 64. Закона о службеницима и
намјештеницима
у
органима
јединице
локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16) Начелник општине Угљевик, д о н о с и

ПЛАН
ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ УГЉЕВИК ЗА 2021. ГОДИНУ
I
Овим Планом о запошљавању у Општинској управи
општине Угљевик за 2021. годину ( у даљем тексту: План)
утврђује се стварно стање попуњености радних мјеста,
број непопуњених радних мјеста, потребан број
службеника и намјештеника на неодређено вријеме у
складу са Правилником о организацији и систематизацији
радних мјеста у Општинској управи Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број: 2/21) као и потребан број
приправника.

Стање систематизованих радних
мјеста на неодређено вријеме

Одговорност:

сложених

Организационе јединица

Одјељење за општу управу
Одјељење за привреду
Одјељење за друштвене
дјелатности
Одјељење за просторно уређење и
стамбено комуналне послове
Одјељење за финансије
Одјељење за пољопривреду
Одсијек
за
јавне
набавке,
инвестиције и надзор
Одсијек за послове цивилне
заштите
Одсијек за послове скупштине о
људске ресурсе
Одсијек комуналне полиције
Територијална ватрогасна
јединица
Кабинет начелника општине
Јединица за интерну ревизију
Секретар СО-е
УКУПНО

26
15
8

Планиран број службеника,
намјештеника на неодређено вријеме

рјешавању
питања

30.7.2021.

Непопуњена радна мјеста

18

5
3
1

1
-

13

5

-

12
8
8

6
5
3

2
-

5

2

-

5

-

-

3
44

1
19

6

4
2
1
154

1
51

9

III
У Општинској управи Угљевик планира се пријем 2
приправника са средњом стручном спремом.
IV
У измијењеним околностима и потребама за пријем у
радни однос нових службеника и намјештеника а на
основу Правилника о организацији и систематизацији
раднх мјеста у Општинској управи Угљевик и Одлуке о
буџету општине Угљевик за 2021. годину донијеће се
измјене и допуне План.
V
Овај План ступа на снагу даном доношења а биће
објављен у „Службеном билтену општине Угљевик“.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-12- 10 /21
Датум, 15.07. 2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл,ек.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-85/21
Датум: 30.07.2021.године

19

Исплату ће извршити Одјељење за финансије у укупном
износу од 900,00 КМ за награде ученику генерације у
четворогодишњем трајању, ученику генерације у
трогодишњем трајању и ученицима који су четири године
имали одличан успјех и примјерно владање, а на крају
четвртог разреда одличан успјех (5,00) и примјерно
владање у школској 2020/2021. години.
III
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеном билтену општине Угљевик''.

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21), члана 68. и 89. Статута општине
Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, број: 7/17
и 5/21), члана 25. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник Републике Српске“, број: 37/12, 90/16, 94/19 и
42/20-др. уредба) и члана 7. и 8. Правилника о утврђивању
способности лица у поступку остваривања права из
социјалне заштите и утврђивању функционалног стања
корисника („Службени гласник Републике Српске“, број:
116/12, 111/13 и 9/17), Начелник општине Угљевик доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању Првостепене стручне
комисије за утврђивање способности лица у поступку
остваривања права из социјалне заштите и утврђивању
функционалног стања корисника
Члан 1.
У Рјешењу о именовању Првостепене стручне комисије за
утврђивање способности лица у поступку остваривања
права из социјалне заштите и утврђивању функционалног
стања корисника („Службени билтен општине Угљевик“,
број: 1/13, 7/19 и 6/21), у члану 1. став 1. „За сталне
чланове Комисије“ тачка 1. мијења се и гласи:
„1. Сања Керовић, дипломирани психолог, предсједник.“
Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће
објављено у „Службеном билтену општине Угљевик“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник Републике Српске '' број 97/16) и
члана 68. и 89. Статута општине Угљевик (,,Службени
билтен Општине Угљевик'' број: 7/17), Начелник општине
Угљевик доноси:

РЈЕШЕЊЕ
I
Одобрава се исплата средстава из буџета Општине ЈУ
Средњошколском центру ,,Михаило Петровић Алас''
Угљевик
II

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број:02/3-40-803/21
Датум, 23.06.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник Републике Српске '' број 97/16) и
члана 68. и 89. Статута општине Угљевик (,,Службени
билтен Општине Угљевик'' број: 7/17), Начелник општине
Угљевик доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Одобрава се исплата средстава из буџета Општине ЈУ
ОШ ,,Алекса Шантић'' Угљевик
II
Исплату ће извршити Одјељење за финансије у укупном
износу од 450,00 КМ за награде ученици и наставници за
освојено прво мјесто у Републици Српској у конкуренцији
литерарних радова на такмичењу које је организовао
Републички педагошки завод под називом ,,Шта дјеца
знају о саобраћају''.
III
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеном билтену општине Угљевик''.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број:02-40-945/21
Датум, 01.07.2021.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:

РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Општинској управи
Општине Угљевик, у мјесецу МАЈУ, да може извршити
унос унапријед буџетских средстава на позицији:

- 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката.........................200.000,00КМ
II
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Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.

Oдобрава се буџетском кориснику Општинској управи
Општине Угљевик, у мјесецу МАЈУ, да може извршити
реалокација буџетских средстава са позиције:

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

- 413300 – Расходи на основу примљевих зајмова у
земљи..................................................................4.000,00КМ
На позицију:
- 419100 – Расходи по судским рјешењима.........4.000,00КМ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-983/21
Датум. 14.06.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:

РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центар за
социјални рад Угљевик, у мјесецу АПРИЛУ, да може
извршити реалокација буџетских средстава са позиције:

-411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих
личних примања запослених по основу рада.....856,00КМ
На позицију:
-411400 – Расходи за отпремнине и јенократне
помоћи...................................................................856,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-996/21
Датум. 11.06.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I

II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог Рјешења
извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се
објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-968 /21
Датум. 09.06.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Агенција за развој
малих и средњих предузећа Општине Угљевик из
Угљевика, у мјесецу МАЈУ, да
може извршити
реалокација буџетских средстава са позиције:

- 412200 – Расходи по основу утрошка енергије,
комуналих,
комуникационих
и
транспортних
услуга......................................................................12,00КМ
На позицију:
-412500 – Расходи за текуће одржавање.............12,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек
Број: 02/5-40-954/21
Датум. 09.06.2021.год
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен

30.7.2021.
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општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Агенција за развој
малих и средњих предузећа Општине Угљевик из
Угљевика, у мјесецу МАЈУ, да може извршити унос
унапријед буџетских средстава на позицији:

- 412600 – Расходи за службу путовања.......... 140,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-967 /21
Датум. 08.06.2021.год
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:

РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СРЦ „Рудар“
Угљевик, у мјесецу МАЈУ, да може извршити унос
унапријед буџетских средстава на позицији:

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

- 411100 – Расходи за бруто плате
запослених........................................................2.100,00КМ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-955/21
Датум. 09.06.2021.год

II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-939/21
Датум. 04.06.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Општинској управи
Општине Угљевик , у мјесецу МАЈУ, да може извршити
унос унапријед буџетских средстава на позицији:
-416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета
Републике, општина и градова ......................20.000,00КМ
И реалокацију средстава са позиције:
-413300 – Расходи на основу примљевих зајмова у
земљи................................................................4.000,00КМ
На позицију:
-419100 – Расходи по судским рјешењима.....4.000,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Дјечији вртић
„Душко Радовић“ Угљевик , у мјесецу МАЈУ, да може
извршити унос унапријед буџетских средстава на
позицији:
- 411400 – Расходи за отпремнине и једнократне
помоћи................................................................1.000,00КМ
- 412400 – Расходи за материјал за посебне
намјене...............................................................3.000,00КМ
И реалокацију са позиције:
511200 – Издаци за инвестиционо одржавање.... 211КМ

На позицију:
-516100 – Издаци за набавку ситног инвентара.....211КМ
II
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Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-920/21
Датум. 03.06.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Агенција за развој
малих и средњих предузећа Општине Угљевик , у мјесецу
МАЈУ, да може извршити унос унапријед буџетских
средстава на позицији:

-412200 – Расходи по основу утрошка енергије,
комуналних, комуникационих и транспортних
услуга.............................................................1.500,00КМ
На позицију:
-412300 – Расходи за режијски материјла...1.500,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-935/21
Датум. 03.06.2021.год

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-921 /21
Датум. 03.06.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Средњошколски
центар „Михаило Петровић Алас“, Угљевик , у мјесецу
МАЈУ, да
може извршити реалокација буџетских
средстава
Са позиције:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:

- 411100 – Расходи за бруто плате запосле...4.300,00КМ
- 411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и
осталих личних примања запосолених по основу
рада..................................................................1.200,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.

30.7.2021.

РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Општинска управа
Општине Угљевик ,у мјесецу МАРТУ , да може извршити
унос буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-411200-Расходи за бруто накнаде...............5.000,00КМ
-487400-Трансфери фондовима......................327,00КМ
На позицију :
-411300-Расходи за вријеме боловања.......5.000,00КМ
-487200-Трансфери ентитету......................... 231,00КМ
-487300-Трансфери јединицама локалне
самоуправе..........................................................96,00КМ
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-786 /21
Датум:21.05.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:

30.7.2021.
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РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Општинској управи
Општине Угљевик ,у мјесецу АПРИЛУ , да може извршити
унос унапријед буџетских средстава на позицији:

-412900-Остали расходи................................143.400,00КМ
-415200-Грантови у земљи...............................30.000,00КМ
-412700-Расходи за стручне услуге...................2.000,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог Рјешења
извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се
објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40- 794 /21
Датум. 26.05.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Дјечији вртић „Душко
Радовић“ Угљевик ,у мјесецу АПРИЛУ , да може извршити
унос унапријед буџетских средстава на позицији:
-412900-Остали расходи..................................4.000,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог Рјешења
извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се
објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-780 /21
Датум. 26.05.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
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Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру за
социјални рад Угљевик ,у мјесецу АПРИЛУ , да може
извршити унос унапријед буџетских средстава на
позицији:
-412900-Остали расходи......................................795,00КМ
-412700-Расходи за стручне услуге....................176,00КМ
За потребе Социјалне заштите, потребно је извршити
реалокацију буџетских средстава,
Са позиције:
-416300-Дознаке пружиоцима социјалне услуге...903,00КМ
На позицију:
-412200-Расходи по основу утр.елек.енер............903,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог Рјешења
извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се
објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-783/21
Датум. 26.05.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру за
социјални рад Угљевик ,у мјесецу АПРИЛУ , да може
извршити унос унапријед буџетских средстава на
позицији:
-638100-Остали издаци из трансакција...............393,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за унос
оперативног буџета да може на основу овог Рјешења извршити
унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се
објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-791 /21
Датум. 26.05.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 68. Статута
општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, број
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30.7.2021.

7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о извршењу буџета општине извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Угљевик за 2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси: Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
РЈЕШЕЊЕ
I
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру за социјални рад Oдобрава се буџетском кориснику Општинској управи
Угљевик ,у мјесецу МАЈУ , да може извршити унос буџетских Угљевик ,у мјесецу МАЈУ , да може извршити унос
средстава на позицији:
буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-411100-Бруто плате запослених.............................850,00КМ

Са позиције:
-411200-Расходи за бруто накнаде..................3.260,00КМ

На позицију :
-511300-Издаци за набавку опреме.........................850,00КМ

На позицију :
-411300-Расходи за накнаду за вријеме
боловања............................................................3.260,00КМ

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за унос
оперативног буџета да може на основу овог Рјешења извршити Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења.
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се
III
објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
РЕПУБЛИКА СРПСКА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-997/21
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ
Василије
Перић, дипл.ек
Датум:21.06.2021.год
Број: 02/5-40- 1018/21
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени Датум:21.06.2021.год
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 68. Статута
општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, број На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о извршењу буџета општине („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
Угљевик за 2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси: члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
РЈЕШЕЊЕ
Начелник општине Угљевик, доноси:
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Средњошколски центар
РЈЕШЕЊЕ
„Михаило Петровић Алас“ Угљевик ,у мјесецу МАЈУ , да може
I
извршити унос буџетских средстава на позицији:
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СРЦ „Рудар“
Угљевик ,у мјесецу МАЈУ , да може извршити унос
Са позиције:
унапријед буџетских средстава на позицији:
-412200-Расходи по основу утрошка ел.енер......500,00КМ
На позицију :
-413900-Расходи по основу камата......................500,00КМ

-412700-Расходи за стручне услуге...............4.750,00КМ

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

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-998/21
Датум:21.06.2021.год

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1017/21
Датум. 25.06.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 68. Статута
општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, број
7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о извршењу буџета општине
Угљевик за 2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси:

30.7.2021.
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Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Дјечији вртић „Душко РЕПУБЛИКА СРПСКА
Радовић“ Угљевик ,у мјесецу МАЈУ , да може извршити унос ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
унапријед буџетских средстава на позицији:
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек
Број: 02/5-40-1011/21
-411400-Расходи за отпремнине........................1.000,00КМ
Датум. 25.06.2021.год
-411200-Расходи за бруто накнаде..................10.000,00КМ
-412300-Расходи за режијски материјал...........1.000,00КМ
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
-412700-Расходи за стручне услуге.................. 1.000,00КМ
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
-412900-Остали расходи.....................................1.000,00КМ
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
И реалокацију буџетских средстава са позиције:
Начелник општине Угљевик, доноси:
-411200-Расходи за бруто накнаде...................1.684,00КМ
-412200-Расходи по основу утр.ел.енер..............200,00КМ
РЈЕШЕЊЕ
I
На позицију:
Oдобрава се буџетском
кориснику ЈУ Центру за
-411400-Расходи за отпремнине........................1.684,00КМ
социјални рад Угљевик ,у мјесецу АПРИЛУ , да може
-412500-Расходи за текуће одржавање...............200,00КМ
извршити унос буџетских средстава на позицији:
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за унос
оперативног буџета да може на основу овог Рјешења
извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења.

Са позиције:
-412200-Расходи по основу утр.ел.енер...............300,00КМ
-412600-Расходи за службена путовања..............200,00КМ
-411100-Расходи за бруто плате запослених....2.030,00КМ
Са позиције Социјалне заштите:
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се -416300-Помоћ пружиоцима услуга....................1.066,00КМ
објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
На позицију :
-412700-Расходи за стручне услуге....................300,00КМ
РЕПУБЛИКА СРПСКА
-412900-Остали расходи.....................................200,00КМ
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
-638100-Остали издаци из трансакција...........2.030,00КМ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек
На позицију Социјалне заштите:
Број: 02/5-40-1013/21
-412200-Расходи по основу утр.елек.енер......1.066,00КМ
Датум. 25.06.2021.год
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру за
социјални рад Угљевик ,у мјесецу АПРИЛУ , да може
извршити унос унапријед буџетских средстава на
позицији:
-511300-Издаци за набавку опреме.....................750,00КМ
И реалокацију буџетских средстава са позиције:
-511300-Издаци за набавку опреме.................2.350,00КМ
На позицију:
-631900-Остали издаци....................................2.350,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за унос
оперативног буџета да може на основу овог Рјешења извршити
унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се
објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1021/21
Датум:25.06.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 68. Статута
општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, број
7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о извршењу буџета општине
Угљевик за 2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру за социјални рад
Угљевик ,у мјесецу АПРИЛУ , да може извршити унос
унапријед буџетских средстава на позицији:
-412200-Расходи по осн.утр.ел.енер...................... 72,00КМ
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И реалокацију буџетских средстава са позиције:
-412200-Расходи по осн.утр.ел.енер.......................72,00КМ
-Са позиције Социјалне заштите:
-416300-Помоћи пружиоцима социј.заштите........219,00КМ
На позицију:
-412500-Расходи за текуће одржавање..................72,00КМ
На позицију:
-419100-Расходи по судским рјешењима..............219,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1031/21
Датум. 29.06.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

30.7.2021.

РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Агенцији за развој
малих и средњих предузећа Општине Угљевик ,у мјесецу
МАЈУ , да може извршити унос буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-412900-Остали расходи.....................................200,00КМ
На позицију :
-413900-Расходи за затезне камате...................200,00КМ
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог Рјешења
извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се
објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1034/21
Датум:29.06.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:

РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Агенцији за развој
малих и средњих предузећа Општине Угљевик, у мјесецу
МАЈУ, да може извршити унос унапријед буџетских
средстава на позицији:
- 511300-Издаци за набавку опреме.............500,00КМ

РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском
кориснику ЈУ СРЦ „Рудар“
Угљевик, у мјесецу ЈУНУ, да
може извршити унос
унапријед буџетских средстава на позицији:
- 511300-Издаци за набавку опреме.................1.800,00КМ

II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог Рјешења
извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се
објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1033/21
Датум. 29.06.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:

II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог Рјешења
извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се
објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1041/21
Датум. 30.06.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
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30.7.2021.

РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру за културу
„Филип Вишњић“ Угљевик, у мјесецу ЈУНУ, да може
извршити унос унапријед буџетских средстава на позицији:

- 412300-Расходи за режијски материјал...............50,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог Рјешења
извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се
објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1042/21
Датум. 30.06.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском
кориснику ЈУ СРЦ „Рудар“
Угљевик, у мјесецу ЈУНУ, да
може извршити унос
унапријед буџетских средстава на позицији:

-411100-Расходи за бруто плате......................21.150,00КМ
-411200-Расходи за бруто накнаде....................7.350,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог Рјешења
извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се
објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1063/21
Датум. 07.07.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
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I
Oдобрава се буџетском кориснику Агенцији за развој
малих и средњих предузећа Општине Угљевик, у мјесецу
ЈУНУ, да
може извршити унос унапријед буџетских
средстава на позицији:
-411100-Расходи за бруто
плате.................................................................10.500,00КМ
-411200-Расходи за бруто накнаде..................3.000,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог Рјешења
извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се
објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1049/21
Датум. 07.07.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Агенцији за развој
малих и средњих предузећа Општине Угљевик ,у мјесецу
МАЈУ , да може извршити унос буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-412900-Остали расходи.......................................85,00КМ
На позицију :
-412600-Расходи за службена путовања.............25,00КМ
-412300-Расходи за режијски материјал..............60,00КМ
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1048/21
Датум:07.07.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 68. Статута
општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, број
7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о извршењу буџета општине
Угљевик за 2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
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РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Народној библиотеци
Угљевик ,у мјесецу ЈУНУ , да може извршити унос буџетских
средстава на позицији:
Са позиције Општинске управе:
-412500-Расходи за текуће одржавање................3.500,00КМ
На позицију Народне библиотеке :
-412200-Расходи по основу утр.ел.енер..............3.500,00КМ
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за унос
оперативног буџета да може на основу овог Рјешења извршити
унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се
објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1051/21
Датум:07.07.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

30.7.2021.

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 7/21

30.7.2021.
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