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Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj: 97/16 i 36/19), člana 48. stav 4. Zakona o službenicima, namještenicima u organima jediice lokalne 
samouprave (Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16)  i člana 68. stav 1. alineja 8. Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17), Načelnik opštine Ugljevik, donosi 

P R A V I L N I K 
O  IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ  ORGANIZACIJI I  

SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U OPŠTINSKOJ  

UPRAVI OPŠTINE UGLjEVIK 

 

Član 1. 

             U  Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine 
Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 4/18, 8/18, 10/18, 12/18, 13/18, 3/19, 4/19, 5/19, 7/19, 9/19, 
1/20, 2/20, 5/20)) u članu 35. Sistematizacija radnih mjesta u Odjeljku V- 2 – Odjeljenje za privredu B) 
Odsijek za privredu poslije tačke 4. dodaje se tačka 5. koja glasi: 

 

5. TEHNIČKI SEKRETAR   

Opis poslova: - unosi i ažurira podatke o podsticajnim sredstvima,  

 - dostavlja informacije iz djelokruga rada, 

 - učestvuje u komisijama koje imenuje načelnik opštine,   

 - komunicira sa strankama, daje potrebna obavještenja,  

 - po potrebi vrši prekucavanje materijala,  

 - obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe 
odjeljenja. 

 - obavlja i druge poslove po nalogu šefa odsijeka. 

Složenost: - jednostavni poslovi koji obuhvataju manji broj međusobno 
povezanih zadataka, 

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

Odgovornost: - odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno izvršenje 



2                                                                 SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLjEVIK – Broj 6                                             03.12.2020. 

 

poslova i radnih zadataka, 

 - odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava, 

 - za svoj rad odgovoran je šefu odsijeka  

Poslovna komunikacija: - kontakti unutar unutrašnje organizacione jedinice u kojoj 
je sistematizovano radno mjesto, 

Status: - namještenik, 

Uslovi: - SSS, društvenog smjera, 

 Broj izvršilaca: - 1 izvršilac 

Član 2. 

 

 U Odjeljku V- 4 – Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, 

 A) Odsijek za prostorno uređenje poslije tačke 5. dodaje se tačka 6. koja glasi:  

 

6. SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE 

 

Kategorija: - peta kategorija 

Zvanje: - trećeg zvanja 

Opis poslova: - vrši poslove najsloženije radnje u rješavanju upravnih stvari 
u prvom stepenu,  

 - preduzima složenije radnje u rješavanju upravnih stvari u 
prvom stepenu (pripremanje rješenja na osnovu dokaznih 
sredstava, isprave, svjedoci. vještaci, uviđaji i dr.), 

 - vodi postupak do izdavnja lokacijskih uslova,  

 - 

 

učestvuje u izradi nacrta odluka iz djelokruga rada odjeljenja,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
obavlja i druge poslove po nalogu šefa odsijeka, 

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

Samostalnost u radu: - samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom i 
pomoći neposrednog rukovodioca u rješavanju složenih 
stručnih pitanja, 

Odgovornost:  odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili 
stručnih tehnika 

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

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

 - odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava,  

 - za svoj rad odgovoran je načelniku odjeljenja  

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

Status: - opštinski službenik, samostalni stručni saradnik 

Uslovi: - VSS, pravnog smijera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 
ECTS bodova,     , 

 - najmanje godina dana radnog iskustva u traženom stepenu 
obrazovanja, 

 - položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi                      

 Broj izvršilaca:                        -     1 izvršilac 
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U istom Odjeljku B) Odsijek za stambeno-komunalne poslove u tački 4. mijenja se naziv radnog 
mjesta i glasi: 

 

„4. STRUČNI SARADNIK ZA ELEKTRONSKU EVIDENCIJU NEKRETNINA I KONTROLU  

    JAVNE RASVJETE“ 

U istoj tački u opisu poslova dodaje se nova alineja koja glasi: 

„- vrši kontrolu potrošnje telefonskih impulsa“ i mijenja se broj izvršilaca i  glasi: „1 izvršilac“. 

 

Član 3. 

 

U Odjeljku V- 5 – Odjeljenje za finansije, Odsijek za računovodstvo i trezor u tački 6. mijenja se broj 
izvršilaca i glasi: „2 izvršioca“.  

U istom Odjeljku istom odsijeku poslije tačke 6. dodaje se tačka 7. koja glasi: 

 

7. SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA KONTROLU USAGLAŠAVANjA OBAVEZA  

    SA DOBAVLjAČIMA 

 

Kategorija: - peta kategorija 

Zvanje: - drugog zvanja 

Opis poslova: - prima i vrši preliminarnu kontrolu trezorskih obrazaca svih 
potrošačkih jedinica i distribuira ih licima koja vrše unos 
podataka u lokalni trezor,  

 - vrši kontrolu unosa podataka iz trezorskog obrasca broj 4 u 
sistem trezora opštine, 

 - vrši kontrolu usaglašavanja sa dobavljačima po IOS-ima i 
vrši kontrolu konfirmacije salda po zahtjevu revizora,  

 - vrši pretraživanje i sastavlja izvještaje iz domena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
svog AP ovlaštenja trezorskog poslovanja, 

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

Samostalnost u radu: - samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom i 
pomoći neposrednog rukovodioca u rješavanju složenih 
stručnih pitanja, 

Odgovornost:  odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili 
stručnih tehnika 

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

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

 - odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava,  

 - za svoj rad odgovoran je načelniku odjeljenja  

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

Status: - opštinski službenik, samostalni stručni saradnik 

Uslovi: - VSS, ekonomskog smijera ili prvi ciklus studija sa najmanje 
240 ECTS bodova,     , 

 - najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu 
obrazovanja, 

 - položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi                      

Broj izvršilaca: - 1 izvršilac  
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Član 4. 

 

U Odjeljku V- 7 -  Služba za informacione tehnologije i informisanje tačka 1 mijenja se i glasi: 

 

 „1. SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA SISTEMSKU PODRŠKU I BEZBIJEDNOST SISTEMA 

 

Kategorija: - peta kategorija 

Zvanje: - drugog  zvanja 

Opis poslova: - analiza stanja računarske i mrežne infrastrukture, 

 - provođenje i organizovanje obuke zaposlenih za rad na 
računarima i lokalnoj mreži,, 

 - poslovi administratora informacionog sistema za evidenciju 
radnog vremena,  

 - radi na administraciji Registra administrativnih postupaka,  

 - dodavanje i oduzimanje prava pristupa službenika i 
namještenika komunikacionim i mrežnim resursima, 
omogućavanje i upravljanje pristupom službenika i 
namještenika sadržaju interneta, pridruživanje 
komunikacionih i mrežnih resursa računarskoj opremi,  

 - vodi računa o ispravnosti i funkcionisanju uređaja i softvera 
za kontrolu radnog vremena, 

 - svakodnevno štampa izvještaje o dolasku i odlasku 
službenika i dostavlja načelniku opštine i načelnicima 
odjeljenja, 

 - daje strankama potrebne informacije i uputstva o načinu 
ostvarivanja njihovih prava, 

 - obavlja i druge poslove po nalogu načelnika službe 

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

Samostalnost u 
radu: 

 samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom i 
pomoći neposrednog rukovodioca u rješavanju složenih 
stručnih pitanja 

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

 - odgovara za pravilnu primjenu zakona i propisa donesenih na 
osnovama Zakona, 

 - odgovaran je za zakonitost, blagovremenost i kvalitetno 
izvršavanje poslova koji mu su povjereni, 

 - za  svoj rad odgovoran je načelniku službe 

Poslovna 
komunikacija: 

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

Status: - opštinski službenik, samostalni stručni saradnik   

Uslovi: - VSS ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, 
diplomirani inženjer računarstva i informatike, 

 - najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu 
obrazovanja, 

 - položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, 

Broj izvršilaca: - 1 izvršilac 

 

Član 5. 

   

U Odjeljku V- 6 – Odjeljenje za poljoprivredu poslije tačke 6. dodaje se tačka 7. koja glasi:  
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7. SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA POSLOVE IZ OBLASTI POLjOPRIVREDE I 

     RURALNOG RAZVOJA 

 

Kategorija: - peta kategorija 

Zvanje: - trećeg zvanja 

Opis poslova: - vrši stručne poslove iz oblasti poljoprivrede i ruralnog 
razvoja,  

 - priprema programe i odluke predviđene zakonima iz oblasti 
poljoprivrede i ruralnog razvoja u cilju racionalnog korišćenja 
i zaštite prirodnih resursa, 

 - sprovodi aktivnosti definisane Strategijom razvoja 
poljoprivrede, 

 - informiše i edukuje poljoprivredne proizvođače, njihova 
udruženja i zadruge neposredno ili putem medija o zakonima 
iz oblasti poljoprivrede, zatimodlukama i mjerama resornog 
ministarstva i njihovoj primjeni u praksi, 

 - priprema podatke i informacije iz oblasti poljoprivrede i 
ruralnog razvoja, u svrhu pribavljanja dokumentacione 
osnove za akta koja donosi načelnik opštine, 

 - predlaže planove i programe podsticajnih sredstava za 
razvoj i unapređenja sela, prati njihovu realizaciju,  izrađuje 
analize i informacije,  

 - uspostavlja sistem za pouzdano identifikovanje potreba 
poljoprivrednika i prehrambene industrije i kontinuirano ih 
ažurira, 

 - prati objavljene konkurse kod razvojnih programa Vlade kao i 
međunarodnih institucija i fondova vezano za poljoprivredu i 
ruralni razvoj i o istim obavještava zainteresovane i pomaže 
u aplikaciji na iste, 

 - sarađuje sa drugim institucijama i organizacijama koji u svom 
programu imaju komponentu tutalnog razvoja i revitalizacije, 

 

 - obavlja i druge poslove po nalogu načelnika odjeljenja 

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

Samostalnost u 
radu: 

- samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom i 
pomoći neposrednog rukovodioca u rješavanju složenih 
stručnih pitanja, 

Odgovornost:  odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili 
stručnih tehnika 

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

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

 - odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava,  

 - za svoj rad odgovoran je načelniku odjeljenja  

Poslovna 
komunikacija: 

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

Status: - opštinski službenik, samostalni stručni saradnik 

Uslovi: - VSS, poljoprivrednog smijera ili prvi ciklus studija sa 
najmanje 240 ECTS bodova,     , 

 - najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom 
stepenu obrazovanja, 
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 - položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi                      

 - poznavanje rada na računaru  

Broj izvršilaca: - 1 izvršilac 

 

Član 6. 

 

U Odjeljku V- 8 – Odsijek za javne nabavke, investicije i ndzor, u tački 1. U Opisu poslova brišu se alineje 9, 
15, 16 i 17.  

U istom Odjeljku poslije tačke 4. dodaje se tačka 5. koja glasi: 

 

5. SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA PRAĆENjE I REALIZACIJU UGOVORA  

 

Kategorija: - peta kategorija 

Zvanje: - trećeg zvanja 

Opis poslova: - prati rokove važenja bankarskih garancija i po potrebi 
zahtijeva produženje roka, 

 - prati okončanje postupka javne nabavke, 

 - sačinjava izvještaj o realizaciji ugovora i isti dostavlja na 
objavu, 

 - prati dinamiku izvršenja ugovora, 

 - vrši administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije za 
javne nabavke,, 

 - prati dostavljanje izvještaja nadzornih organa o realizaciji 
Ugovora, 

 - vrši izradu izvještaja o provedenim postupcima javnih 
nabavki, 

 - obavlja i druge poslove po nalogu šefa odsijeka 

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

Samostalnost u 
radu: 

- samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom i 
pomoći neposrednog rukovodioca u rješavanju složenih 
stručnih pitanja, 

Odgovornost:  odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili 
stručnih tehnika 

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

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

 - odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava,  

 - za svoj rad odgovoran je šefu odsijeka  

Poslovna 
komunikacija: 

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

Status: - opštinski službenik, samostalni stručni saradnik 

Uslovi: - VSS, ekonomskog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 
240 ECTS bodova,     , 

 - najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom 
stepenu obrazovanja, 

 - položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi                      

 - poznavanje rada na računaru  

Broj izvršilaca: - 1 izvršilac 
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Član 7. 

 

U Odjeljku V- 9 – Odsijek za poslove civilne zaštite i teritorijalne vatrogasne jedinice, u tački 1. mijenja 
se naziv radnog mjesta i glasi: 

 

„1. VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA PLANIRANjE I EVIDENCIJU MTS-a“ 

 

Kategorija mijenja se i glasi: 

„Kategorija: šesta kategorija“,  

Status mijenja se i glasi: 

„Status: opštinski službenik, viši stručni saradnik“ 

U uslovima prva alineja mijenja se i glasi: 

„- VŠS, društvenog smijera ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova“  

  

U istom Odjeljku poslije tačke 4. dodaje se tačka 5. koja glasi:  

 

5. VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA ORGANIZOVANjE I OBUKU STRUKTURA CIVILNE ZAŠTITE 

 

Kategorija: - šesta kategorija 

Zvanje: - trećeg zvanja 

Opis 
poslova: 

- neposredno radi na organizovanju i formiranju struktura 
civilne zaštite (jedinica civilne zaštite i povjerenika zaštite i 
spasavanja), 

 - organizuje, prati i realizuje obuku građana iz oblasti lične, 
uzajamne i kolektivne zaštite, 

 - predlaže godišnji Plan obuke i osposobljavanja Opštinskog 
štaba za vanredne situacije, jedinica civilne zaštite i 
povjerenika zaštite i spasavanja i vrši njihovu obuku shodno 
donesenom planu,, 

 - neposredno vrši  mobilizaciju jedinica civilne zaštite i vrši 
njihovo raspoređivaenje u strukture civilne zaštite, 

 - učestvuje u pripremi i izvođenju vježbi civilne zaštite, 

 - vodi evidenciju pripadnika civilne zaštite i vrši njihovo 
raspoređivanje u strukture civilne zaštite, 

 - ostvaruje neposrednu saradnju sa preduzećima, 
organizacijama i službama od značaja za civilnu zaštitu u 
realizaciji zadataka proizašlih iz Zakona, 

 - učestvuje u sprovođenju mjera i zadataka civilne zaštite u 
oblasti zaštite i spasavanja, 

 - Izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge materijale iz 
svog djelokruga rada za potrebe nadležnih organa,  

 - obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsijeka, 

 

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

Samostalnost 
u radu: 

- samostalnost u radu ograničena je redovnim nadzorom 
neposrednog rukovodioca i njegovim opštim i pojedinačnim 
uputstvima za rješavanje složenijih rutinskih stručnih pitanja, 

Odgovornost:  odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili 
stručnih tehnika 

 - odgovora za blagovremeno i kvalitetno izvršenje poslova i 
radnih zadataka, 

 - odgovora za pravilnu kontrolu i primjenu zakona i drugih 
propisa koji regulišu ovu oblast, kao i za tačnost pruženih 
podataka, 
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 - odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava,  

 - za svoj rad odgovoran je šefu odsijeka  

Poslovna 
komunikacija: 

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

Status: - opštinski službenik, viši stručni saradnik 

Uslovi: - VŠS, društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 
180 ECTS bodova,     , 

 - najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu 
obrazovanja, 

 - položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi                      

Broj izvršilaca: - 1 izvršilac 

                           

 

U istom Odjeljku, Teritorijalna vatrogasna jedinica u tački 4. Vatrogasac vozač mijenja se broj izvršilaca i 
glasi: „13 izvršilaca“.  

  

U istom Odjeljku, Teritorijalna vatrogasna jedinica u tački 5. Vatrogasac mijenja se broj izvršilaca i glasi: 
„17 izvršilaca“. 

U istom Odjeljku, Teritorijalna vatrogasna jedinica poslije tačke 6. dodaje se tačka7. Koja glasi: 

 

7.  MAGACIONER 

 

Opis poslova: - vrši zaprimanje, uskladištenje, čuvanje i izdavanje sitnog 
inventara, vatrogasne i druge opreme HTZ opreme i 
potrošnog materijala i vodi odgovarajuće evidencije,  

 - vodi magacinsku kartoteku sredstava i opreme i održava je u 
ažurnom stanju  

 - zaprima i izdaje goriva i maziva, 

 - vodi evidenciju utroška goriva i maziva i izrađuje mjesečne 
preglede koje dostavlj rukovodiocu tehničke službe,  

 - vodi evidenciju o zamjeni autoguma i akumulatora, kao i svih 
dijelova na motornim vozilima,  

 - vodi evidenciju sitnog inventara i osnovnih sredstava, 

 - izrađuje izvještaje o stanju, čuvanju i održavanju opreme i 
sredstava sa kojim raspolaže TVJ, 

 - učestvuje u radu i pomaže popisnoj komisiji oko popisa, 

 - obavlja i druge poslove po nalogu starješine jedinice,  

Složenost: - rutinski poslovi sa velikim brojem međusobno povezanih 
različitih zadataka u kojima se primjenjuju jednostavno i 
precizno utvrđene metode rada i postupci, 

Samostalnost u 
radu: 

- samostalnost u radu ograničena je nadzorom i pomoći 
neposrednog rukovodioca u rješavanju stručnih pitanja, 

Odgovornost:  odgovara za blagovremeno i kvalitetno izvršavanje poslova i 
zadataka,  

 - za svoj rad odgovara starješini jedinice, 

Poslovna 
komunikacija: 

- kontakti unutar unutrašnje organizacione jedinice u kojoj je 
sistematizovano radno mjesto, 

Status: - magacioner, namještenik 

Uslovi: - najmanje stručna sprema kvalifikovanog radnika 
odgovarajuće tehničke struke (vatrogasne, građevinske, 
metalske, bravarske, hemijske, električarske i druge struke), 
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 - najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu 
obrazovanja, 

Broj izvršilaca: - 2 izvršioca 

 

                                                      Član 8. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u "Službenom biltenu opštine Ugljevik".  

 

 

REPUBLIKA SRPSKA                                                       NAČELNIK OPŠTINE 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                          Vasilije Perić,dipl.ek. 

NAČELNIK OPŠTINE                                                       

Broj: 02-12-21/20 

Datum,13.08.2020.godine  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

  



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

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O 

USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA NOVČANIH 
PODSTICAJA ZA RAZVOJ PRIVREDE NA 

TERITORIJI OPŠTINE UGLjEVIK 

 

Član 1. 

 

U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih 
podsticaja za razvoj privrede  („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“,  broj:  7/19 i 9/19) član 15. stav 2. i mijenja se 
i glasi:  

 „(2) Pored podrške predviđene članom 3. Načelnik 
opštine može svojim pojedinačnim rješenjem uz 
zapisnik komisije odobriti sredstva u iznosu od 
1.000,00 KM, na ime podrške preduzetnicima koji jedini 
obavljaju određene registrovane djelatnosti na teritoriji 
Opštine Ugljevik, a čije je poslovanje ugroženo da im 
prijeti odjava preduzetničke djelatnosti ili su bili izloženi 
štetnim događajima koji su značajno uticali na njihovo 
poslovanje smanjenjem prometa ili nastupanjem novih 
nepredviđenih troškova, što vlasnici navedenih 
preduzetničkih radnji pored ostalih dostupnih 
dokumenata dokazuju ovjerenim izjavama na 
navedene činjenice. Ova podrška se može odobriti 
preduzetničkim radnjama na osnovu dostavljenog 
zahtjeva samo jednom tokom trajanja budžetske 
godine.“ 

Član 2. 

 

U članu 15. stav 4. mijenja se u cijelosti i glasi: 

„(4) U zavisnosti od raspoloživih sredstava u tekućem 
Budžetu opštine Ugljevik podrške iz ovog Pravilnika će 
se po potrebi isplaćivati u dva ili više platnih obroka.“  

 

Član 3. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja a biće 
objavljen u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE  

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić, dipl.ek. 

 Broj:02-12-29/20 

Datum: 06.11.2020. godine           

 

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

ODLUKU 
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE 

O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA 
PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ 

POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE 

 

Član 1. 

U Odluci o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih 
sredstava za razvoj poljoprivrede  („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“,  broj:  1/20, 3/20) u članu 6. stav 2. 
mijenja se iznos prvog platnog razreda i umjesto 
„500,00 - 1.000,00 KM“ će glasiti: 

1. „200,00 -  1.000,00 KM„  

 

Član 2. 

 

U članu 13. dodaje se novi stav koji glasi: 

„Ukupan iznos podsticaja koji mogu ostvariti korisnici i 
članovi njihove porodice po svim osnovima koje kao 
podršku predviđa ova Odluka iznosi 15.000,00 KM u 
jednoj budžetskoj godini, i u zavisnosti od raspoloživih 
sredstava u tekućem Budžetu opštine Ugljevik po 
potrebi će se isplaćivati u dvije ili više platnih obroka.“  

 

Član 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljena u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE  

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić, dipl.ek. 

Broj:02-12-22/20 

Datum: 01.09.2020. godine    

                                                 

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

ODLUKU 

O FINANSIJSKOJ PODRŠCI UGOSTITELjSKIM 
OBJEKTIMA KOJI PRIMARNO POSLOVANjE 

OSTVARUJU KROZ ORGANIZACIJU PROSLAVA I 
DRUGIH VIDOVA ORGANIZOVANIH DOGAĐAJA 

 

Član 1. 

Ovom Odlukom uspostavlja se finansijska podrška 
ugostiteljskim objektima koji  primarno poslovanje 
ostvaruju kroz organizaciju proslava i drugih vidova 
organizovanih događaja u svojim poslovnim 
prostorijama, a čije je poslovanje posebno pogođeno 
epidemijom virusa „Korona“ (Covid-19). 

Član 2. 

Uslov za ostvarivanje finansijske podrške iz člana 1. je 
da korisnik nije dobijao podsticajna sredstva iz Budžeta 
opštine Ugljevik u prethodne 3 (tri) budžetske godine 
(direktni finansijski podsticaji, sufinansiranje izgradnje 
objekata infrastrukture 70-30 i slično). 
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Član 3. 

Finansijska podrška iz ove Odluke se određuje u 
iznosu od 2.000,00 KM po zaposlenom radniku koji su 
zaposleni na neodređeno kod poslodavca/korisnika u 
momentu podnošenja zahtjeva, maksimalno do iznosa 
od 20.000,00 KM. 

 

Član 4. 

Podrška iz ove Odluke se ostvaruje na osnovu 
zahtjeva koji se podnosi Odjeljenju za privredu i uz koji 
se dostavljaju sledeća dokumenta:  

1. rješenje o registraciji preduzetnika ili privrednog 

društva; 

2. potvrda o registraciji poreskog obveznika;  
3. uvjerenje Poreske uprave RS o zaposlenim 

radnicima; 
4. broj žiro-računa ili broj tekućeg računa i naziv 

banke kod koje je otvoren račun; 
5. uvjerenje Opštine Ugljevik da privredno društvo ili 

preduzetnik nije bio korisnik podsticajnih 
sredstava u skladu sa članom 2. Odluke; 

6. ovjerena izjava pod materijalnom i krivičnom 
odgovornošću da ugostiteljski objekat koji podosi 
zahtjev primarno poslovanje ostvaruje kroz 
organizaciju proslava i drugih vidova 
organizovanih događaja u svojim poslovnim 
prostorijama uz dokaz o vlasništvu ili zakupu 
navedenih prostorija sa fotografijama prostora 
gdje se organizuju događaji;    

Član 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljena u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE  

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić, dipl.ek. 

Broj:02-12- 26/20 

Datum: 02.11.2020. godine            

                                             

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi Ugljevik, za mjesec avgust, da  može izvršiti 
unos unaprijed sredstava u okviru operativnog 
budžeta na poziciju: 

 

-416100-Doznake građanima koje se ispl.iz 
budžeta...................................................112.500,00K
M 

 

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

Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog 
Rješenja. 

III 

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

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek.                                                          

Broj: 02/5-40-  1288  /20                                                            

Datum: 11 .08.2020.god.                                                          

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
socijalni rad Ugljevik ,u mjesecu  julu, da  može izvršiti 
realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

 
Sa pozicije: 

-412900-Ostali nepomenuti rashodi...............100,00KM 

Na poziciju: 

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima.........100,00KM 

II 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

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

Broj: 02/5-40-1283/20                                                                                                  

Datum: 10.08.2020.god                                                    

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“ Ugljevik ,u mjesecu  julu, da  može 
izvršiti realokaciju  sredstava u okviru operativnog 
budžeta na pozicijama: 

 
Sa pozicije: 
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-412200-Rashodi po osnovu utroška el.ener.....350,00KM 

Na poziciju: 

-413900-Rashodi po osnovu zateznih kamata.....350,00KM 

II 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić,dipl.ek                                                                 

Broj: 02/5-40-1282 /20                                                                                                  

Datum: 11.08.2020.god                                                    

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi  Ugljevik ,u mjesecu  julu, da  može izvršiti 
realokaciju  sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 
-411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih..2.400,00KM 

-511100-Izdaci za izgradnju i 
pribavlj.objekata............................................14.000,00KM 

Na poziciju: 

-638100-Ostali izdaci iz transakcija sa 
dr.jed.vlasti.............................................2.400,00KM 

-511200-Izdaci za investiciono 
održavanje..............................................14.000,00KM 

 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić,dipl.ek                                                                    

Broj: 02/5-40- 1321  /20                                                                                                  

Datum:17.08.2020.god                                                    

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik, za mjesec avgust, da  može izvršiti unos 
unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na 
poziciju: 

 
-412500-Rashodi za tekuće održavanje..........1.100,00KM 

II 

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

 

III 

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

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić,dipl.ek                                                          

Broj: 02/5-40-1297/20                                                                                                         

Datum: 13.08.2020.god.   

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
socijalni rad  Ugljevik ,u mjesecu  julu, da  može 
izvršiti realokaciju  sredstava u okviru operativnog 
budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-411100-Rashodi za bruto plate 
zaposlenih................................................2.231,00KM 

 

Na poziciju: 

-638100-Ostali izdaci iz transakcija sa 
dr.jed.vlasti............................................2.231,00KM 

 

II 

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

 

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

                                         
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek.                                                             

Broj: 02/5-40- 1314/20                                                                                                  

Datum: 17.08.2020.god                                                    

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
socijalni rad ( Socijalna zaštita)  Ugljevik, za mjesec 
jul, da  može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru 
operativnog budžeta na poziciju: 

 

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz 
budžeta......................................................17.010,00K
M 

II 

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

 

III 

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

                                     

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek.                                                      

Broj: 02/5-40-1314/20                                                                                                         

Datum: 17.08.2020.god.     

                                                      

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
kulturu „Filip Višnjić“  Ugljevik, za mjesec jul, da  može 
izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog 
budžeta na poziciju: 

 

-412700-Rashodi za stručne usluge..........600,00KM 

II 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek.                                                          

Broj: 02/5-40-1328/20                                                                                                         

Datum: 18.08.2020.god.      

                                                     

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Ageniciji za 
razvoj malih i srednjih preduzeća  Ugljevik ,u mjesecu  
avgustu, da  može izvršiti realokaciju  sredstava u 
okviru operativnog budžeta na pozicijama: 

Sa pozicije: 

-411200-Rashodi za bruto naknade........1.787,00KM 

 

Na poziciju: 

-638100-Ostali izdaci iz transakcija sa 
dr.jed.vlasti............................................1.787,00KM 

II 

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

III 

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

                                           
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK             NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE           Vasilije Perić,dipl.ek                                                                

Broj: 02/5-40- 1340/20                                                                                                  

Datum: 19.08.2020.god                                                    

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi  Ugljevik, za mjesec jul, da  može izvršiti unos 
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unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na 
poziciju: 

 

-412700-Rashodi za stručne usluge.....10.000,00KM 

 

Izvršiti realokaciju budžetskih sredstava u okviru 
operativnog budžeta na sledećim pozicijama: 

Sa pozicije: 

-511100-Izdaci za izgrad.i 
pribav.objekata....................................100.000,00KM 

Na poziciju: 

-511200-Izdaci za investic.održ......100.000,00KM 

 

II 

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

 

III 

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

                                                        

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić,dipl.ek                                                             

Broj: 02/5-40- 1361  /20                                                                                               

Datum:   .08.2020.god.                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
socijalni rad Ugljevik, za mjesec jul, da  može izvršiti 
unos unaprijed sredstava u okviru operativnog 
budžeta na poziciju: 

 
-412900-Ostali rashodi...................................130,00KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić,dipl.ek                                                     

Broj: 02/5-40-1344/20                                                                                                         

Datum: 20.08.2020.god.                                                          

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za kulturu 
„Filip Višnjić“ Ugljevik, za mjesec jul, da  može izvršiti unos 
unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na 
poziciju: 

 

-413900-Rashodi po osnovu zateznih kamata.....25,00KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                       NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                     Vasilije Perić,dipl.ek                                                          

Broj: 02/5-40-1356/20                                                                                                         

Datum: 24.08.2020.god.                                                          

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta 
opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za kulturu 
„Filip Višnjić“ Ugljevik, za mjesec jul, da  može izvršiti unos 
unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na 
poziciju: 

 

-412700-Rashodi za stručne usluge...................300,00KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                     

Broj: 02/5-40-1399/20                                                                                                         

Datum: 27.08.2020.god.                                                          
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Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem 
vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, za mjesec avgust, da  
može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru 
operativnog budžeta na poziciju: 

 

-511200-Izdaci za invest.održavanje i 
rekonstrukciju.............................................500,00KM 

II 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić, dipl.ek                                                       

Broj: 02/5-40-1405/20                                                                                                         

Datum: 28.08.2020.god.    

                                                    

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem 
vrtiću „Duško Radović“  Ugljevik ,u mjesecu  avgustu, 
da  može izvršiti realokaciju  sredstava u okviru 
operativnog budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-511200-Izdaci za invest.održavanje..1.361,00KM 

Na poziciju: 

-511300-Izdaci za nabavku postojenja i 
opreme.....................................................1.361,00KM 

II 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek                                                  

Broj: 02/5-40- 1405/20                                                                                                  

Datum: 28.08.2020.god  

                                                   

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik, za mjesec avgust, da  može izvršiti unos 
unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na 
poziciju: 

 

-411400-Rashodi za otpremnine i 
jubilarne...................................................250,00KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić, dipl.ek                                 

Broj: 02/5-40-1412/20                                                                                                         

Datum: 28.08.2020.god.      

                                                     

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku Opštinskoj upravi 
Ugljevik ,u mjesecu  avgustu, da  može izvršiti 
realokaciju  sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-511100-Izdaci za izgradnju i 
prib.objekata.........................................50.000,00KM 

Na poziciju: 
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-511200-Izdaci za 
invest.održavanje.................................50.000,00KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek                                                                 

Broj: 02/5-40- 1588  /20                                                                                                  

Datum: 15.09 .2020.god                                                    

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
kulturu „Filip Višnjić“  Ugljevik, za mjesec avgust, da  
može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru 
operativnog budžeta na poziciju: 

-412700-Rashodi za stručne usluge..........500,00KM 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek                                                        

Broj: 02/5-40-1520/20                                                                                                         

Datum: 14.09.2020.god.                                                          

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem 
vrtiću „Duško Radović“  Ugljevik, za mjesec avgust, da  
može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru 
operativnog budžeta na poziciju: 

 
-419100-Rashodi za sudska rješenja...................275,00KM 

 

Izvršiti realokaciju budžetskih sredstava u okviru 
operativnog budžeta na sledećim pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-419100-Rashodi za sudska rješenja...............1.100,00KM 

-511200-Izdaci za rekons.i inv.održav....31,00KM 

-412900-Ostali rashodi...........................104,00KM 

 

Na poziciju: 

-511300-Izdaci za nabavku postojenja i 
opreme........................................................944,00KM 

-516100-Izdaci za nabavku sitnog 
inventara.................................................291,00KM 

 

II 

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

 

III 

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

                      
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek                                                      

Broj: 02/5-40-1522/20                                                                                               

Datum: 15.09.2020.god.     

                                         

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem 
vrtiću „Duško Radović“  Ugljevik, za mjesec avgust, da  
može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru 
operativnog budžeta na poziciju: 

 

-411300-Rashodi za naknade za vrijeme 
bolovanja.............................................1.376,00KM 

II 

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

 

III 

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

OPŠTINA UGLjEVIK             NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić, dipl.ek                                                        

Broj: 02/5-40-1560/20                                                                                                         

Datum: 14.09.2020.god.     

                                                    

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“  
Ugljevik, za mjesec avgust, da  može izvršiti unos 
unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na 
poziciju: 

 

-411200-Rashodi za bruto naknade........7.870,00KM 
-412700-Rashodi za stručne usluge..........150,00KM 

II 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek.                     

Broj: 02/5-40-1547/20                                                                                                         

Datum: 14.09.2020.god 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“  
Ugljevik, za mjesec avgust, da  može izvršiti unos 
unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na 
poziciju: 

 

-412200-Rashodi po osnovu utroška 
el.energije...............................................5.450,00KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek. 

Broj: 02/5-40-1512/20                                                                                                         

Datum: 15.09.2020.god. 

                                                          

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
kulturu „Filip Višnjić“  Ugljevik, za mjesec avgust, da  
može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru 
operativnog budžeta na poziciju: 

 

-413900-Rashodi po osnovu zateznih 
kamata........................................................100,00KM 

II 

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

 

III 

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

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                           

Broj: 02/5-40-1580/20                                                                                                         

Datum: 15.09.2020.god.     

                                                    

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku JU Centru za 
kulturu „Filip Višnjić“  Ugljevik ,u mjesecu  avgustu, da  
može izvršiti realokaciju  sredstava u okviru 
operativnog budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-412400-Rashodi za materijal za posebne 
namjene........................................................100,00KM 

Na poziciju: 
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-412500-Rashodi za tekuće održ...............100,00KM 

II 

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

 

III 

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

                                         
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                  

Broj: 02/5-40-1581/20                                                                                                  

Datum: 15.09.2020.god          

                                         

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Agenciji za 
razvoj malih i srednjih preduzeća  Ugljevik, za mjesec 
avgust, da  može izvršiti unos unaprijed sredstava u 
okviru operativnog budžeta na poziciju: 

 

-412900-Ostali rashodi........................2.100,00KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                              

Broj: 02/5-40-1595/20                                                                                                         

Datum: 15.09.2020.god.                                                      

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku JU Dječijem 
vrtiću „Duško Radović“  Ugljevik ,u mjesecu  

septembar, da  može izvršiti realokaciju  sredstava u 
okviru operativnog budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-412900-Ostali rashodi................................934,00KM 

Na poziciju: 

-511300-Izdaci za nabavku postrojenja i 
opreme.........................................................934,00KM 

II 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                                                    

Broj: 02/5-40-1600/20                                                                                                  

Datum: 16.09.2020.god   

                                                

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“  
Ugljevik, za mjesec avgust, da  može izvršiti unos 
unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na 
poziciju: 

 

-412500-Rashodi za tekuće održav.....4.760,00KM 

II 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić,dipl.ek                                                         

Broj: 02/5-40-1605/20                                                                                                         

Datum: 16.09.2020.god.  

                                                         

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
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izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku JU SRC „Rudar“  
Ugljevik ,u mjesecu  septembar, da  može izvršiti 
realokaciju  sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-412500-Rashodi za tekuće održava.........4.760,00KM 

Na poziciju: 

-511300-Izdaci za nabavku postrojenja i 
opreme.......................................................4.760,00KM 

II 

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

 

III 

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

  
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić,dipl.ek                                                               

Broj: 02/5-40-1604/20                                                                                                  

Datum: 16.09.2020.god                                                    

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Socijalnoj zaštiti  
Ugljevik ,u mjesecu  avgustu,da izvrši unaprijed unos 
sredstava u okviru operativnog budžeta na 
pozicijama: 

 

-416100-Doznake na ime socijalne 
zaštite..............................................42.932,00KM 

-416300-Pomoć pružiocima socijalne 
usluge...................................................1.963,00KM 

 

Odobrava se budžetskom  korisniku JU Centru za 
socijalni rad  Ugljevik ,u mjesecu  avgustu, da  može 
izvršiti realokaciju  sredstava u okviru operativnog 
budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-411100-Rashodi za bruto plate............4.266,00KM 

-412300-Rashodi za režijski 
materijal....................................................362,00KM 

 

 

Na poziciju: 

-411200-Rashodi za bruto naknade........2.815,00KM 

-638100-Ostali izdaci za transakcije........1.451,00KM 

-412600-Rashodi za službena putovanja.....67,00KM 

-412900-Ostali rashodi...............................295,00KM 

II 

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

 

III 

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

                                          
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić,dipl.ek                                          
Broj: 02/5-40-1602/20                                                                                                  

Datum: 16.09.2020.god       

                                              

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi Ugljevik ,u mjesecu  avgustu, da  može izvršiti 
realokaciju  sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-411200-Rashodi za bruto nakade..........5.000,00KM 

 

Na poziciju: 

-638100-Ostali izdaci iz transakcija.........5.000,00KM 

 

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

 

III 

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

                                         
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK             NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE           Vasilije Perić,dipl.ek                                                                      

Broj: 02/5-40-1625 /20                                                                                                 

Datum:18.09.2020.god     

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
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opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
kulturu „Filip Višnjić“  Ugljevik, za mjesec septembar, 
da  može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru 
operativnog budžeta na poziciju: 

 

-412900-Ostali rashodi..........................6.500,00KM 

 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić,dipl.ek                                                       

Broj: 02/5-40-1607/20                                                                                                         

Datum: 17.09.2020.god 

                                                       

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Narodnoj 
biblioteci Ugljevik ,u mjesecu  avgustu, da  može 
izvršiti realokaciju  sredstava u okviru operativnog 
budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-412900-Ostali rashodi.............................750,00KM 

Na poziciju: 

-412300-Rashodi za režijski materijal.......750,00KM 

 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić,dipl.ek                                                                

Broj: 02/5-40-1626/20                                                                                                 

Datum:18.09.2020.god                                                    

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi Ugljevik ,u mjesecu  septembru, da  može 
izvršiti realokaciju  sredstava u okviru operativnog 
budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-511100-Izdaci za izg.i pribavljanje zgrada i 
objek.....................................................11.000,00KM 

Na poziciju: 

-511200-Izdaci za 
inves.održavanje..................................11.000,00KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić,dipl.ek                                                                   

Broj: 02/5-40-1659  /20                                                                                                 

Datum: 22  .09.2020.god 

                                                  

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi Ugljevik ,u mjesecu  avgustu, da  može izvršiti 
realokaciju  sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-412900-Ostali rashodi......................3.000,00KM 

 

Na poziciju: 

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

II 



03.12.2020. SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLjEVIK – Broj 6 21 

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

 

III 

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

 

                                           
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić,dipl.ek                                                                  

Broj: 02/5-40-  1638 /20                                                                                                 

Datum: 18   .09.2020.god         

                                           

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem 
vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik ,u mjesecu  
septembru, da  može izvršiti realokaciju  sredstava u 
okviru operativnog budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-412900-Ostali rashodi........................3.078,00KM 

Na poziciju: 

-511300-Izdaci za nabavku postrojenja i 
opreme.................................................2.894,00KM 

-412500-Rashodi za tekuće 
održavanje...............................................184,00KM 

 

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

 

III 

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

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                                    

Broj: 02/5-40-1651/20                                                                                                 

Datum: 23.09.2020.god  

                                                   

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem 
vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik ,u mjesecu  
septembru, da  može izvršiti realokaciju  sredstava u 
okviru operativnog budžeta na pozicijama: 

 
Sa pozicije: 

-412900-Ostali rashodi...........................427,00KM 

 

Na poziciju: 

-511300-Izdaci za nabavku postrojenja i 
opreme......................................................427,00KM 

II 

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

 

III 

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

                                           
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić,dipl.ek                                                                

Broj: 02/5-40-1662/20                                                                                                 

Datum: 24.09.2020.god              

                                       

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Agenciji za 
razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik ,u 
mjesecu  septembru, da  može izvršiti realokaciju  
sredstava u okviru operativnog budžeta na 
pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-411100-Rashodi za bruto plate......................1.787,00KM 

 

Na poziciju: 

-638100-Ostal izdaci iz transakcija........1.787,00KM 

II 

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

 

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

                                          
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić,dipl.ek                                                                 

Broj: 02/5-40-1674/20                                                                                                 

Datum: 25.09.2020.god         

                                          

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi  Opštine Ugljevik ,u mjesecu  septembru, da  
može izvršiti realokaciju  sredstava u okviru 
operativnog budžeta na pozicijama: 

Sa pozicije: 

-Budžetska rezerva............................5.000,00KM 

Na poziciju: 

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz 
budžeta...............................................5.000,00KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                                                    

Broj: 02/5-40- 1693 /20                                                                                                 

Datum: 25.09.2020.god     

                                             

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi  Opštine Ugljevik ,u mjesecu  septembru, da  
može izvršiti realokaciju  sredstava u okviru 
operativnog budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-511100-Izdaci za izg.i prib.zgrada i 
objekata..................................................20.000,00KM 

 

Na poziciju: 

-415200-Grantovi u zemlji...................20.000,00KM 

 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                                                  

Broj: 02/5-40- 1694  /20                                                                                                 

Datum: 25.09.2020.god    

                                                 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem 
vrtiću „Duško Radović“  Ugljevik ,u mjesecu  
septembru, da  može izvršiti realokaciju  sredstava u 
okviru operativnog budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-412400-Rashodi za mater.za posebne 
namjene....................................................265,00KM 

Na poziciju: 

-516100-Izdaci za nabavku sitnog 
inventara....................................................265,00KM 

 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                                       

Broj: 02/5-40- 1698/20                                                                                                 

Datum: 28.09.2020.god                                                    

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
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izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem 
vrtiću „Duško Radović“  Ugljevik, za mjesec 
septembar, da  može izvršiti unos unaprijed sredstava 
u okviru operativnog budžeta na poziciju: 

 

-412900-Ostali rashodi.......................3.000,00KM 

II 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić,dipl.ek                                                              

Broj: 02/5-40-1699/20                                                                                                         

Datum: 29.09.2020.god.                                                          

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem 
vrtiću „Duško Radović“  Ugljevik ,u mjesecu  
septembru, da  može izvršiti realokaciju  sredstava u 
okviru operativnog budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-412900-Ostali rashodi............................1.006,00KM 

Na poziciju: 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje......359,00KM 

-511300-Izdaci za nabavku postojenja i 
opreme.......................................................647,00KM 

 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK             NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE           Vasilije Perić,dipl.ek                                                             

Broj: 02/5-40- 1706/20                                                                                                 

Datum: 29.09.2020.god                                                    

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem 
vrtiću „Duško Radović“  Ugljevik ,u mjesecu  
septembru, da  može izvršiti realokaciju  sredstava u 
okviru operativnog budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 
-412400-Rashodi za mater.za posebne namjene..325,00KM 

Na poziciju: 

-511300-Izdaci za nabavku postroj. i opreme.........325,00KM 

II 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić,dipl.ek                                                        

Broj: 02/5-40- 1705/20                                                                                                 

Datum: 29.09.2020.god                                                    

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
socijalni rad (Socijalna zaštita) Ugljevik, za mjesec 
septembar, da  može izvršiti unos unaprijed sredstava 
u okviru operativnog budžeta na poziciju: 

 

-416100-Doznake građanima koje se ispl.iz 
budžeta..................................................22.958,00KM 

-416300-Doznake pružiocima 
usl.soc.zaštite..........................................35.953,00KM 

 

Izvršiti realokaciju budžetskih sredstava u okviru 
operativnog budžeta na sledećim pozicijama: 

Sa pozicije: 
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-416300-Doznake pružiocima usluga 
soc.zaštite..............................................14.000,00KM 

Na poziciju: 

-416100-Doznake građanima koje se ispl.iz 
budžeta...................................................14.000,00KM 

II 

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

III 

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

  
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK         NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE       Vasilije Perić,dipl.ek                                                                

Broj: 02/5-40-1702/20                                                                                               

Datum: 29.09.2020.god.                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi  Opštine Ugljevik ,u mjesecu  septembru, da  
može izvršiti realokaciju  sredstava u okviru 
operativnog budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-Budžetska rezerva...................................5.000,00KM 

 

Na poziciju: 

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz 
budžeta......................................................5.000,00KM 

II 

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

 

III 

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

          
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                                                 

Broj: 02/5-40- 1721  /20                                                                                                 

Datum: 30.09.2020.god                                                    

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 

opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
kulturu „Filip Višnjić“  Ugljevik, za mjesec avgust, da  
može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru 
operativnog budžeta na poziciju: 

-412700-Rashodi za stručne usluge......... 500,00KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić,dipl.ek                                                         

Broj: 02/5-40-1463/20                                                                                                         

Datum: 03.09.2020.god.                                                          

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi  Ugljevik ,u mjesecu  avgustu, da  može izvršiti 
realokaciju  sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-511100-Izdaci za izgradnju i 
pribavlj.objekata............................. 110.581,00KM 

Na poziciju: 

-511200-Izdaci za investiciono 
održavanje...................................... 110.581,00KM 

II 

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

 

III 

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

                                                                                        
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                                                
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Broj: 02/5-40-  1568 /20                                                                                                  

Datum:14 .09.2020.god                                                    

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinska 
uprava  Ugljevik, za mjesec avgust, da  može izvršiti 
unos unaprijed sredstava u okviru operativnog 
budžeta na poziciju: 

 
-412700-Rashodi za stručne usluge ............... 26.500,00KM 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek.                                                          

Broj: 02/5-40- 1567   /20                                                                                                         

Datum: 03.09.2020.god.                                                          

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinska uprava  
Ugljevik, za mjesec avgust, da  može izvršiti unos 
unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na 
Fondu 05-Fond za posebne projekte, za mjesec jun  na 
poziciju: 

 

-488100-Transferi unutar iste jedinice 
vlasti.....................................................246.020,00KM 

 

Sredstava koja se unose na fond 05- Fond za posebne 
projekte su doznačena jedinicama lokalne samouprave 
od Vlade Republike Srpske, po projektu mjera za 
suzbijanje posledica izaivanih virusom COVID-19. 

II 

 

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

Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog 
Rješenja. 

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTIN 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić, dipl.ek.                                                           

Broj: 02/5-40-  1362 /20                                                                                                         

Datum: 21.08.2020.god.                                                          

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta 
opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Mjesnoj zajednici 
iz Ugljevik, za mjesec septembar, da  može izvršiti 
unos unaprijed sredstava u okviru operativnog 
budžeta na poziciju: 

 

-412100-Rashodi po osnovu zakupa............500,00KM 

II 

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

III 

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

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić, dipl.ek.                                                            

Broj: 02/5-40- 1741  /20                                                                                                         

Datum: 02  .10.2020.god.      

                                                     

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Agenciji za 
razvoj malih i srednjih preduzeća  iz Ugljevik, za 
mjesec septembar, da  može izvršiti unos unaprijed 
sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju: 

 

- 411200-Rashodi za bruto naknade..........800,00KM 
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Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za 
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog 
Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog 
Rješenja. 

 

III 

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

                                
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek.                                                            

Broj: 02/5-40-1735 /20                                                                                                         

Datum: 02.10.2020.god.     

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi  Ugljevik ,u mjesecu septembru , da  može 
izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog 
budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-Budžetske rezerve.............................10.000,00KM 

 

Na poziciju: 

-412700-Rashodi za stručne usluge......5.000,00KM 

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz 
budžeta..................................................5.000,00KM 

II 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                   

Broj: 02/5-40-1752/20                                                                                                    

Datum: 05.10.2020.god       

                                              

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU „Rudar“   
Ugljevik ,u mjesecu septembru , da  može izvršiti 
realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-411100-Rashodi za bruto plate..........8.100,00KM 

 

Na poziciju: 

-411200-Rashodi za bruto naknade.....8.100,00KM 

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

 

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK            NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE          Vasilije Perić,dipl.ek                                                   

Broj: 02/5-40-1763/20                                                                                                    

Datum: 05.10.2020.god                                                    

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“  
iz Ugljevik, za mjesec septembar, da  može izvršiti 
unos unaprijed sredstava u okviru operativnog 
budžeta na poziciju: 

 

-411100-Bruto plate zaposlenih............8.100,00KM 

 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                                        

Broj: 02/5-40-1762 /20                                                                                                         

Datum: 05.10.2020.god.                                                          
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Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi Ugljevik, za mjesec septembar, da  može 
izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog 
budžeta na poziciju: 

 

-411100-Bruto plate zaposlenih...........183.000,00KM 

-412900-Ostali rashodi.........................148.000,00KM 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić,dipl.ek                                                          

Broj: 02/5-40- 1776  /20                                                                                                         

Datum: 06.10.2020.god.                                                          

 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem 
vrtiću „Duško Radović“ iz    Ugljevik ,u mjesecu 
septembru , da  može izvršiti realokaciju  sredstava u 
okviru operativnog budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-412900-Ostali rashodi.........................231,00KM 

 

Na poziciju: 

-516100-Izdaci za nabavku sitnog 
inventara...................................................45,00KM 

-412500-Rashodi za tekuće 
održavanje................................................186,00KM 

 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić,dipl.ek                                                                   

Broj: 02/5-40-1767/20                                                                                                    

Datum: 06.10.2020.god                                                    

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU 
Srednjoškolskom centru „Mihailo Petrović Alas“ iz    
Ugljevik ,u mjesecu septembru , da  može izvršiti 
realokaciju  sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-419100-Rashodi po sudskim rješenji.......600,00KM 

-412600-Rashodi po osnovu putovanja.....500,00KM 

 

Na poziciju: 

-413900-Rashodi po osnovu zateznih 
kamata...................................................300,00KM 

-412400-Rashodi za materijal za posebne 
namjene..................................................300,00KM 

-412300-Rashodi za režijski 
materijal..................................................500,00KM 

 

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

 

III 

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

                                 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                  Vasilije Perić,dipl.ek                                                                   

Broj: 02/5-40-1773/20                                                                                                    

Datum: 06.10.2020.god                                                    

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 
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I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
socijalni rad Ugljevik, za mjesec septembar, da  može 
izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog 
budžeta na poziciju: 

 

-411100-Bruto plate zaposlenih.........13.850,00KM 

-411200-Rashodi za bruto naknade........8.420,00KM 

 

Zatim potrebno je izvršiti realokaciju budžetskih 
sredstava sa pozicije: 

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

Na poziciju: 

-412900-Ostali rashodi.........................300,00KM 

 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                                         

Broj: 02/5-40-1779/20                                                                                                         

Datum: 06.10.2020.god.                                                          

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik, za mjesec septembar, da  može izvršiti unos 
unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na 
poziciju: 

 
-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.....800,00KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić,dipl.ek                                                           

Broj: 02/5-40-1775 /20                                                                                                         

Datum: 06.10.2020.god.      

                                                     

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“  
iz    Ugljevik ,u mjesecu septembru , da  može izvršiti 
realokaciju  sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

Sa pozicije: 

-412300-Rashodi za režijski materij........350,00KM 

Na poziciju: 

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener...350,00KM 

II 

 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                                                     

Broj: 02/5-40-1773/20                                                                                                    

Datum: 06.10.2020.god    

                                                 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem 
vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, za mjesec 
septembar, da  može izvršiti unos unaprijed sredstava 
u okviru operativnog budžeta na poziciju: 

 

-411300-Rashodi za nak.plata za 
vr.bolovanja.............................................3.020,00KM 

-411200-Rashodi za naknade troškova 
zaposlenih................................................5.655,00KM 

II 

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

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić,dipl.ek                                                        

Broj: 02/5-40-1768 /20                                                                                                         

Datum: 06.10.2020.god.                                                          

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem 
vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, za mjesec 
septembar, da  može izvršiti unos unaprijed sredstava 
u okviru operativnog budžeta na poziciju: 

 

-412600-Rashodi za službena putovanja...375,00KM 

II 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                                          

Broj: 02/5-40-1785 /20                                                                                                         

Datum: 07.10.2020.god.                                                          

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi  Ugljevik, za mjesec septembar, da  može 
izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog 
budžeta na poziciju: 

 

-487300-Transferi jedinicama lokalne 
samouprave..............................................616,00KM 

Zatim potrebno je izvršiti realokaciju budžetskih 
sredstava sa pozicije: 

 

-487300-Transferi jedinicama lokalne 
samouprave..............................................603,00KM 

Na poziciju: 

-487400-Transferi fondovima 
obav.osiguranja........................................603,00KM 

II 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                                   

Broj: 02/5-40-1806  /20                                                                                                         

Datum: 08.10.2020.god.         

                                                  

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi  Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da  može izvršiti 
realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

Sa pozicije: 

-Budžetske rezerve..................................5.000,00KM 

 

Na poziciju: 

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz 
budžeta......................................................5.000,00KM 

 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić,dipl.ek                                                                

Broj: 02/5-40-1807  /20                                                                                                    

Datum:09.10.2020.god                 

                                   

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
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člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Agenciji za 
razvoj malih i srednjih preduzeća Ugljevik ,u mjesecu 
septembru , da  može izvršiti realokaciju s sredstava u 
okviru operativnog budžeta na pozicijama: 

Sa pozicije: 

-412900-Ostali rashodi.......................2.500,00KM 

Na poziciju: 

-414139-Subvencije ostalim subjekti..2.500,00KM 

II 

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

III 

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

    
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić,dipl.ek                                                                       

Broj: 02/5-40-1797/20                                                                                                 

Datum: 09.10.2020.god         

                                         

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem 
vrtiću „Duško Radović“  Ugljevik ,u mjesecu 
septembru , da  može izvršiti realokaciju s sredstava u 
okviru operativnog budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-412200-Rashodi po osnovu utr.ele.ener..462,00KM 

 

Na poziciju: 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje....196,00KM 

-516100-Izdaci za nabavku sitnog inven...266,00KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić,dipl.ek                                                               

Broj: 02/5-40-1792/20                                                                                                 

Datum: 09.10.2020.god 

                                                 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“  
Ugljevik ,u mjesecu septembru , da  može izvršiti 
realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-412300-Rashodi za režijski materijal...110,00KM 

Na poziciju: 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....110,00KM 

II 

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

III 

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

   
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić,dipl.ek                                                        

Broj: 02/5-40-1805/20                                                                                                 

Datum: 09.10.2020.god   

                                               

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem 
vrtiću „Duško Radović“  Ugljevik ,u mjesecu 
septembru , da  može izvršiti realokaciju s sredstava u 
okviru operativnog budžeta na pozicijama: 

Sa pozicije: 

-412200-Rashodi po osnovu 
utr.ele.ener...............................................153,00KM 

Na poziciju: 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje....153,00KM 

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

 

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                                                 

Broj: 02/5-40-1802/20                                                                                                 

Datum: 09.10.2020.god      

                                               

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
socijalni rad  Ugljevik, za mjesec septembar, da  može 
izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog 
budžeta na poziciju: 

 

-411100-Rashodi za bruto plate zapos..1.064,00KM 

 

Zatim potrebno je izvršiti realokaciju budžetskih 
sredstava sa pozicije 

-411100-Rashodi za bruto plate zapos..1.064,00KM 

Na poziciju: 

-638100-Ostali izdaci iz transakci..........1.064,00KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić,dipl.ek                                                        

Broj: 02/5-40-1804 /20                                                                                                         

Datum: 09.10.2020.god.   

                                                    

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
kulturu „Filip Višnjić“  Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da  
može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru 
operativnog budžeta na pozicijama: 

Sa pozicije: 

-412400-Rashodi za posebne namjene.....1.400,00KM 

Na poziciju: 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje..1.400,00KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić,dipl.ek                                                               

Broj: 02/5-40-1813/20                                                                                                 

Datum: 09.10.2020.god                                                    

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem 
vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, za mjesec 
septembar, da  može izvršiti unos unaprijed sredstava 
u okviru operativnog budžeta na poziciju: 

 

-412700-Rashodi za stručne usluge........1.000,00KM 

II 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić,dipl.ek                                                      

Broj: 02/5-40-1824 /20                                                                                                         

Datum: 12.10.2020.god.        

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
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izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi  Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da  može izvršiti 
realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-Budžetske rezerve..................................5.000,00KM 

 

Na poziciju: 

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz 
budžeta.....................................................5.000,00KM 

II 

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

 

III 

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

                                                                     

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                                                 

Broj: 02/5-40-1853  /20                                                                                                    

Datum: 15 .10.2020.god    

                                                 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi  Ugljevik ,u mjesecu septembru , da  može 
izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog 
budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-413300-Rashodi po osnovu kamata......11.000,00KM 

Na poziciju: 

-412700-Rashodi za stručne usluge.......11.000,00KM 

II 

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

III 

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

                                                                                  
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić,dipl.ek                                                                

Broj: 02/5-40-  1851 /20                                                                                                    

Datum: 15 .10.2020.god 

                                                    

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
socijalni rad Ugljevik, za mjesec septembar, da  može 
izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog 
budžeta na poziciju: 

-412300-Rashodi za režijski materijal...375,00KM 

-411200-Rashodi za bruto naknade...........167,00KM 

 

Zatim potrebno je izvršiti realokaciju budžetskih 
sredstava sa pozicije: 

-412700-Rashodi za stručne usluge..........147,00KM 

 

Na poziciju: 

-412600-Rashodi za službena putovanja...147,00KM 

II 

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

III 

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

                                
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić,dipl.ek                                             

Broj: 02/5-40-1826/20                                                                                                         

Datum: 14.10.2020.god.                                                          

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi  Ugljevik ,u mjesecu septembru , da  može 
izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog 
budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-412900-Ostali rashodi........................ 1.500,00KM 
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-511100-Izdaci za pribav.zgrada i 
objekata...................................................30.376,00KM 

 

Na poziciju: 

-412700-Rashodi za stručne usluge........1.500,00KM 

-513100-Izdaci za 
pribav.zemljišta.....................................30.376,00KM 

II 

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

III 

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

  
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić,dipl.ek                                                             

Broj: 02/5-40-1852  /20                                                                                                    

Datum: 15.10.2020.god    

                                                 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem 
vrtiću „Duško Radović“  Ugljevik ,u mjesecu 
septembru , da  može izvršiti realokaciju s sredstava u 
okviru operativnog budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-412900-Ostali rashodi.................................10,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge...........465,00KM 

 

Na poziciju: 

-412300-Rashodi za režijski materijal..........10,00KM 

-511300-Izdaci za nabavku opreme...........465,00KM 

II 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić,dipl.ek                                                    

Broj: 02/5-40-1839/20                                                                                                    

Datum:14.10.2020.god        

                                            

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
socijalni rad  Ugljevik ,u mjesecu septembru , da  
može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru 
operativnog budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-413900-Rashodi po osnovu zateznih 
kamata........................................................234,00KM 

-412200-Rashodi po osnovu utroška 
elek.ener......................................................40,00KM 

 

Na poziciju: 

-412300-Rashodi za režijski materijal..........274,00KM 

 

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

 

III 

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

                                  
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                                               

Broj: 02/5-40-1844/20                                                                                                    

Datum:15.10.2020.god     

                                                

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Narodnoj  
biblioteci  Ugljevik ,u mjesecu septembru , da  može 
izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog 
budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-412900-Ostali rashodi..............................300,00KM 

Na poziciju: 

-511300-Izdaci za nabavku postrojenja i 
opreme.........................................................300,00KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić,dipl.ek                                                      

Broj: 02/5-40-1866/20                                                                                                    

Datum:15.10.2020.god  

                                                   

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU 
Srednjoškolskom centru „Mihailo Petrović Alas“  
Ugljevik ,u mjesecu septembru , da  može izvršiti 
realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-419100-Rashodi po sudskim rješenji..........100,00KM 

Na poziciju: 

-412400-Rashodi za materijal za posebne 
namjene.......................................................100,00KM 

II 

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

III 

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

                                  
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić,dipl.ek                                                    

Broj: 02/5-40-1869/20                                                                                                    

Datum:15.10.2020.god                                                    

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
kulturu „Filip Višnjić“  Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da  

može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru 
operativnog budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-412300-Rashodi za režijski materijal.........300,00KM 

 

Na poziciju: 

-413900-Rashodi po osnovu zateznih 
kamata........................................................300,00KM 

II 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                                         

Broj: 02/5-40-1870/20                                                                                                    

Datum:15.10.2020.god    

                                                 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“  
Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da  može izvršiti 
realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-516100-Izdaci za zalihe materijala.............170,00KM 

Na poziciju: 

-511300-Izdaci za nabavku postrojenja i 
opreme........................................................170,00KM 

II 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                  Vasilije Perić,dipl.ek                                                            

Broj: 02/5-40-1872/20                                                                                                    
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Datum:15.10.2020.god     

                                                

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi  Ugljevik ,u mjesecu septembru , da  može 
izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog 
budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-Budžetske rezerve...............................10.000,00KM 

 

Na poziciju: 

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz 
budžeta..................................................10.000,00KM 

II 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić,dipl.ek 

Broj: 02/5-40- 1926 /20                                                                                                  

Datum: 26.10.2020.god    

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi  Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da  može izvršiti 
realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-Budžetske rezerve.................................10.000,00KM 

Na poziciju: 

-415200-Grantovi u zemlji.............   .......10.000,00KM 

II 

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

Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog 
Rješenja. 

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić,dipl.ek                                                               

Broj: 02/5-40-  1960  /20                                                                                                  

Datum: 29.10.2020.god             

                                      

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
socijalni rad  Ugljevik ,u mjesecu septembru , da  
može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru 
operativnog budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-411100-Rashodi za bruto plate...................1,00KM 

Na poziciju: 

-638100-Ostali izdaci iz transakcija......     ...1,00KM 

II 

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

 

III 

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

  
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                                 

Broj: 02/5-40-1957/20                                                                                                  

Datum: 30.10.2020.god      

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi  Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da  može izvršiti 
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realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-511100-Izdaci za nabav.i 
prib.zgrada.....................................  .....57.000,00KM 

-413900-Rashodi po osnovu zateznih 
kamata....................................................1.520,00KM 

 

Na poziciju: 

-415200-Grantovi u zemlji........... ........27.000,00KM 

-511200-Izdaci za 
invest.održavanje.................................30.000,00KM 

-413700-Troškovi 
servis.primlj.zajmova..............................1.520,00KM 

II 

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

 

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić,dipl.ek                                                   

Broj: 02/5-40-1964  /20                                                                                                  

Datum: 30.10.2020.god     

                                              

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
kulturu „Filip Višnjić“  Ugljevik ,u mjesecu septembru , 
da  može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru 
operativnog budžeta na pozicijama: 

Sa pozicije: 

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

 

Na poziciju: 

-413900-Rashodi po osnovu zateznih 
kamata.........................................................100,00KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                               

Broj: 02/5-40-1971/20                                                                                                  

Datum: 02.11.2020.god     

                                               

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
kulturu „Filip Višnjić“  Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da  
može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru 
operativnog budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-411200-Rashodi za bruto naknade........7.800,00KM 

Na poziciju: 

-411100-Rashodi za bruto plate zapo...7.800,00KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić,dipl.ek                                                           

Broj: 02/5-40- 1975  /20                                                                                                  

Datum: 02.11.2020.god       

                                             

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi  Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da  može izvršiti 
realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-Budžetske rezerve................................10.000,00KM 
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Na poziciju: 

-416100-Pomoć pojedincima.................10.000,00KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK            NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE           Vasilije Perić,dipl.ek                                       

Broj: 02/5-40-1997 /20                                                                                                  

Datum: 03.11.2020.god       

                                              

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi  Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da  može izvršiti 
realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-419100-Rashodi po sudskim 
rješenjima..............................................10.000,00KM 

Na poziciju: 

-415200-Grantovi u zemlji....................10.000,00KM 

II 

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

III 

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

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić,dipl.ek                                                           

Broj: 02/5-40-2023 /20                                                                                                  

Datum: 04.11.2020.god                                                    

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Narodnoj 
biblioteci  Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da  može 
izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog 
budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-412900-Ostali rashodi.....................2.984,00KM 

Na poziciju: 

-412200-Rashodi po osnovu utroška 
el.energ................................................2.984,00KM 

 

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

III 

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

  
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                                  

Broj: 02/5-40-1999/20                                                                                                  

Datum: 04.11.2020.god                                                    

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
kulturu „Filip Višnjić“  Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da  
može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru 
operativnog budžeta na pozicijama: 

Sa pozicije: 

-411400-Rashodi za otpr.i 
jednok.pomoći..........................................1.000,00KM 

Na poziciju: 

-411200-Bruto naknade troškova 
zaposlenih................................................1.000,00KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić,dipl.ek                                                  

Broj: 02/5-40-2003/20                                                                                                  

Datum: 04.11.2020.god        
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Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi  Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da  može izvršiti 
realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-419100-Rashodi po sudskim rješenj.....30.000,00KM 

-511100-Izdaci za izgr.i 
prib.objekata..........................................16.000,00KM 

-Budžetska rezerva.................................5.000,00KM 

-412300-Rashodi za režijski materi.......10.000,00KM 

 

Na poziciju: 

-415200-Grantovi u zemlji...................35.000,00KM 

-414100-
Subvencije............................................16.000,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge.....10.000,00KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić,dipl.ek                                         

Broj: 02/5-40- 2016 /20                                                                                                  

Datum: 05.11.2020.god     

                                                

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
kulturu „Filip Višnjić“  Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da  
može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru 
operativnog budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-511300-Izdaci za nabavku opreme.......9.900,00KM 

Na poziciju: 

-412900-Ostali rashodi.........................9.900,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                               

Broj: 02/5-40-2010/20                                                                                                  

Datum: 05.11.2020.god          

                                         

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi  Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da  može izvršiti 
realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-511100-Izdaci za izgr.i 
prib.objekata..........................................40.000,00KM 

-412600-Rashodi po osnovu putovanja...5.000,00KM 

Na poziciju: 

-414100-
Subvencije..........................................40.000,00KM 

-416100-Pomoć pojedincima.................5.000,00KM 

II 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić,dipl.ek                                                       

Broj: 02/5-40- 2024  /20                                                                                                  

Datum: 06.11.2020.god      

                                             

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
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člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
socijalni rad  Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da  može 
izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog 
budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-411100-Rashodi za bruto plate...........1.550,00KM 

Na poziciju: 

-638100-Ostali izdaci iz transakcij........1.550,00KM 

 

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

III 

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

                                            
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                           

Broj: 02/5-40-2025/20                                                                                                  

Datum: 09.11.2020.god      

                                              

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi  Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da  može izvršiti 
realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-511100-Izdaci za izgr.i prib.objekat........33.000,00KM 

-Budžetska rezerva..................................15.000,00KM 

 

Na poziciju: 

-415200-Grantovi u zemlji.....................5.000,00KM 

-414100-
Subvencije.............................................33.000,00KM 

-416100-Pomoć pojedincima.................10.000,00KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                             

Broj: 02/5-40-2034  /20                                                                                                  

Datum: 09.11.2020.god                                                    

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“  
Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da  može izvršiti 
realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-411100-Rashodi za bruto plate............6.900,00KM 

-412300-Rashodi za režijski materijal........650,00KM 

 

Na poziciju: 

-411200-Rashodi za bruto naknade.........6.900,00KM 

-412200-Rashodi po osnovu 
utr.el.energ.................................................650,00KM 

II 

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

III 

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

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić,dipl.ek                                                 

Broj: 02/5-40-2033/20                                                                                                  

Datum: 09.11.2020.god     

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi  Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da  može izvršiti 
realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 
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Sa pozicije: 

-511100-Izdaci za izgr.i prib.objekat......13.000,00KM 

-413300-Rashodi po osnovu kamata......14.705,00KM 

 

Na poziciju: 

-414100-Subvencije..............................13.000,00KM 

-631900-Ostali izdaci............................14.705,00KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                                         

Broj: 02/5-40- 2045  /20                                                                                                  

Datum: 11.11.2020.god   

                                               

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi  Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da  može izvršiti 
realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-511100-Izdaci za izgr.i prib.objeka.........10.000,00KM 

-Budžetska rezerva..................................10.000,00KM 

 

Na poziciju: 

-414100-Subvencije..............................10.000,00KM 

-415200-Grantovi u zemlji.......................5.000,00KM 

-416100-Pomoć pojedincima..................5.000,00KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                    NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                                                                                    

Broj: 02/5-40-2053  /20                                                            

Datum: 12.11.2020.god          

                                           

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
socijalni rad   Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da  može 
izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog 
budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-412700-Rashodi za stručne usluge...........12,00KM 

Na poziciju: 

-412300-Rashodi za režijski materija........12,000KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić,dipl.ek                                             

Broj: 02/5-40-2047/20                                                                                                  

Datum: 13.11.2020.god    

                                                 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi  Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da  može izvršiti 
realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-511100-Izdaci za izgr.i prib.objekat.......1.500,00KM 

-411100-Rashodi za bruto plate..............1.640,00KM 

-412600-Rashodi po osnovu putovanja...2.500,00KM 

 

Na poziciju: 

-414100-Subvencije...............................1.500,00KM 

-415200-Grantovi u zemlji......................2.500,00KM 

-638100-Ostali izdaci iz trans.................1.640,00KM 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                  Vasilije Perić,dipl.ek                                        

Broj: 02/5-40- 2064 /20                                                                                                  

Datum: 13.11.2020.god                                                    

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi  Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da  može izvršiti 
realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-Budžetska rezerva................................9.000,00KM 

Na poziciju: 

-416100-Pomoć pojednicima..................4.000,00KM 

-415200-Grantovi u zemlji.............. .......5.000,00KM 

II 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                    NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                     

Broj: 02/5-40-2063 /20                                                                                                  

Datum: 13.11.2020.god                                                    

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Agenciji za 
razvoj malih i srednjih preduzeća  Ugljevik ,u mjesecu 
oktobru , da  može izvršiti realokaciju s sredstava u 
okviru operativnog budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-411300-Rashodi za naknadu za vrijeme 
bolovanja..................................................1.787,00KM 

 

Na poziciju: 

-638100-Ostali izdaci iz 
transakcija...............................................1.787,00KM 

II 

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

III 

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

               
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić,dipl.ek                                              

Broj: 02/5-40-2054/20                                                                                                  

Datum: 13.11.2020.god    

                                                

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku JU  Centru za 
socijalni rad Ugljevik,  za mjesec maj, da  može izvršiti 
unos unaprijed sredstava u okviru operativnog 
budžeta na poziciju: 

 

-412700-Rashodi za stručne usluge............106,00KM 

-412600-Rashodi po osnovu putovanja.......121,00KM 

 

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

 

III 

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

                                           . 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK          NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE        Vasilije Perić,dipl.ek                                                                                        

Broj: 02/5-40-930/20                                                                                                   

Datum: 24.06.2020.god.      

                                           . 
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Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
socijalni rad ,u mjesecu maju, da  može izvršiti 
realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-411100-Rashodi za bruto plate............3.760,00KM 

Na poziciju: 

-638100-Ostali izdaci iz transakcija.......3.760,00KM 

 

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

III 

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

                                . 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić,dipl.ek                                                                

Broj: 02/5-40-930/20                                                                                                    

Datum: 24.06.2020.god    

                                               

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik, za mjesec jun, da  može izvršiti unos 
unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na 
poziciju: 

 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje..7.850,00KM 

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

III 

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

                                          . 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić,dipl.ek                                                            

Broj: 02/5-40-933/20                                                                                                         

Datum: 25.06.2020.god. 

                                                                 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi Ugljevik, za mjesec jun, da  može izvršiti unos 
unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na 
poziciju: 

-511200-Izdaci za invest održava..170.000,00KM 

 

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

III 

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

                                           
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić,dipl.ek                                                             

Broj: 02/5-40-951   /20                                                                                                         

Datum:30 .06.2020.god.    

                                                                 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik, za mjesec jun, da  može izvršiti unos 
unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na 
poziciju: 

 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje....100,00KM 

 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

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

Broj: 02/5-40-962/20                                                                                                         

Datum: 01.07.2020.god.    

                                                                 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi Ugljevik, za mjesec jun, da  može izvršiti unos 
unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na 
poziciju: 

 

-416100-Doznake građanima koji se ispl.iz 
budžeta...................................................5.000,00KM 

-415200-Grantovi u zemlji....................20.000,00KM 

 

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

III 

 

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

                                        
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić,dipl.ek                                                         

Broj: 02/5-40- 976  /20                                                                                                         

Datum: 09  .07.2020.god.                                                                    

 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Centar za 
socijalni rad  (Socijalna zaštita) Ugljevik, za mjesec 
jun, da  može izvršiti unos unaprijed sredstava u 
okviru operativnog budžeta na poziciju: 

 

 

416100 – Doznake na ime soc.zaštit...32.860,00KM 

416300 – Doznake pružioc.usluga 
soc.zašt....................................................886,00KM 

 

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

ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 
ovog Rješenja. 

III 

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

                                                                                          
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić,dipl.ek                                                                       

Broj: 02/5-40-977/20                                                                                                   

Datum: 03.07.2020.god.   

                                               

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi Ugljevik, za mjesec jun, da  može izvršiti unos 
unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na 
poziciju: 

 

-415200-Grantovi u zemlji...................50.000,00KM 

 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                                              

Broj: 02/5-40-1002  /20                                                                                                         

Datum: 0 7 .07.2020.god.                                                                    

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Centar za 
socijalni rad  Ugljevik, za mjesec jun, da  može izvršiti 
unos unaprijed sredstava u okviru operativnog 
budžeta na poziciju: 

 

411200-Rashodi za bruto naknade..........7.740,00KM 
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Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za 
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog 
Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog 
Rješenja. 

III 

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

                                                                  
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK             NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE           Vasilije Perić,dipl.ek                                                                      

Broj: 02/5-40-978/20                                                                                                   

Datum: 03.07.2020.god.     

                                             

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“ 
,u mjesecu junu, da  može izvršiti realokaciju s 
sredstava u okviru operativnog budžeta na 
pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener....120,00KM 

 

Na poziciju: 

-419100-Rashodi po sudskim 
rješenjima...................................................120,00KM 

 

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

III 

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

                                       . 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić,dipl.ek                                                                                  

Broj: 02/5-40-982/20                                                                                                    

Datum: 06.07.2020.god                                                   

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“  
Ugljevik, za mjesec jun, da  može izvršiti unos 
unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na 
poziciju: 

419100-Rashodi po sudskim rješenjima...500,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić,dipl.ek                                                                    

Broj: 02/5-40-983/20                                                                                                   

Datum: 06.07.2020.god.                                                 

 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“  
Ugljevik, za mjesec jun, da  može izvršiti unos 
unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na 
poziciju: 

412500-Rashodi za tekuće održavanje......350,00KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić,dipl.ek                                                                  

Broj: 02/5-40-970/20                                                                                                   

Datum: 06.07.2020.god.    

                                             . 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 
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R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
kulturu „Filip Višnjić“  Ugljevik, za mjesec jun, da  
može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru 
operativnog budžeta na poziciju: 

 

411100-Bruto plate zaposlenih...........29.700,00KM 

II 

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

 

III 

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

                           . 
REPUBLIKA SRPSKA 

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

Broj: 02/5-40-990/20                                                                                                   

Datum: 06.07.2020.god.                                                

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Agenciji za 
razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik ,u 
mjesecu junu, da  može izvršiti realokaciju s sredstava 
u okviru operativnog budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-411200-Rashodi za bruto naknade........1.787,00KM 

 

Na poziciju: 

-638100-Ostali izdaci iz 
transakcija...............................................1.787,00KM 

 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić,dipl.ek                                                                        

Broj: 02/5-40-989/20                                                                                                    

Datum: 06.07.2020.god                                                   

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“  
Ugljevik, za mjesec jun, da  može izvršiti unos 
unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na 
poziciju: 

 

411200-Rashodi za bruto naknade.........3.300,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić,dipl.ek                                                                    

Broj: 02/5-40-997/20                                                                                                   

Datum: 07.07.2020.god.  

                                                

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem 
vrtiću „Duško Radović“  Ugljevik, za mjesec jun, da  
može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru 
operativnog budžeta na poziciju: 

 

411200-Rashodi za bruto naknade........3.000,00KM 

411300-Rashodi za nak.plate za vrijeme 
bolovanja................................................1.433,00KM 

516100-Izdaci za nabavku sitnog 
inventara....................................................250,00KM 

 

II 

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

III 

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

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić,dipl.ek                                                                    

Broj: 02/5-40-1005/20                                                                                                   

Datum: 07.07.2020.god.                                                 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem 
vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik ,u mjesecu junu, da  
može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru 
operativnog budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-511300-Izdaci za nabavku opreme..........115,00KM 

 

Na poziciju: 

-516100-Izdaci za nabavku sitnog inven..115,00KM 

 

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

III 

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

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić,dipl.ek                                                                   

Broj: 02/5-40-1005/20                                                                                                    

Datum: 07.07.2020.god    

                                                

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi  Ugljevik, za mjesec jun, da  može izvršiti unos 
unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na 
poziciju: 

 

416100-Doznake građanima koje se isp.iz 
budžeta...................................................10.000,00KM 

 

Izvršiti realokaciju budžetskih sredstava u okviru 
operativnog budžeta na sledećim pozicijama: 

Sa pozicije: 

412500-Rashodi za tekuće 
održavanje...................................................213,00KM 

Na poziciju: 

412400-Rashodi za materijal za 
pos.namjene................................................213,00KM 

II 

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

III 

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

                          . 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić,dipl.ek                                                                        

Broj: 02/5-40-1021 /20                                                                                               

Datum: 09.07.2020.god.                                                 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
socijalni rad ,u mjesecu junu, da  može izvršiti 
realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-411100-Rashodi za bruto plate............3.564,00KM 

 

Na poziciju: 

-638100-Ostali izdaci iz transakcija.......3.564,00KM 

II 

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

III 

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

                           . 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić,dipl.ek                                                                

Broj: 02/5-40-1016/20                                                                                                  

Datum: 08.07.2020.god   

                                                 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
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opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“  
Ugljevik, za mjesec jun, da  može izvršiti unos 
unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na 
poziciju: 

 

411200-Rashodi za bruto naknade.........4.350,00KM 

II 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić,dipl.ek                                                                     

Broj: 02/5-40-1019/20                                                                                                 

Datum: 09.07.2020.god.                                                 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“  
Ugljevik, za mjesec jun, da  može izvršiti unos 
unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na 
poziciju: 

 

411300-Rashodi za naknadu plata............150,00KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK             NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE           Vasilije Perić,dipl.ek                                                                    

Broj: 02/5-40-1038/20                                                                                                 

Datum: 09.07.2020.god.            

                                      

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi Ugljevik, za mjesec jun, da  može izvršiti unos 
unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na 
poziciju: 

 

-415200-Grantovi u zemlji..............................5.000,00KM 

-411100-Rashodi za bruto plate 
zaposlenih...................................................100.000,00KM 

-638100-Ostali izdaci iz 
transakcija.......................................................4.000,00KM 

 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić,dipl.ek                                                                

Broj: 02/5-40- 1103  /20                                                                                                         

Datum: 15 .07.2020.god.      

                                                      

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
socijalni rad ,u mjesecu junu, da  može izvršiti 
realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-411100-Rashodi za bruto plate.................40,00KM 

-412900-Ostali rashodi..............................280,00KM 

Na poziciju: 

-638100-Ostali izdaci iz transakcija.............40,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge..........152,00KM 

-412600-Rashodi po osnovu putovanja.....128,00KM 

 

II 

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

III 

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

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić,dipl.ek                                                                    

Broj: 02/5-40-1073/20                                                                                                  

Datum: 13.07.2020.god    

                                              

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik ,u mjesecu junu, da  
može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru 
operativnog budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-411100-Rashodi za bruto plate............3.000,00KM 

Na poziciju: 

-638100-Ostali izdaci iz transakcija.........3.000,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK             NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE           Vasilije Perić,dipl.ek                                                                   

Broj: 02/5-40-1070/20                                                                                                  

Datum: 13.07.2020.god          

                                          

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem 
vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik ,u mjesecu junu, da  
može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru 
operativnog budžeta na pozicijama: 

 
Sa pozicije: 

-511300-Izdaci za nabavku opreme.....................170,00KM 

Na poziciju: 

-516100-Izdaci za nabavku sitnog inventara......170,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić,dipl.ek                                                                   

Broj: 02/5-40-1068/20                                                                                                  

Datum: 13.07.2020.god     

                                             

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem 
vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, za mjesec jun, da  
može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru 
operativnog budžeta na poziciju: 

 

-411300-Rashodi za naknadu plate za vrijeme 
bolovanja.......................................................74,00KM 

II 

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

III 

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

                        . 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić,dipl.ek                                                                     

Broj: 02/5-40-1068/20                                                                                                 

Datum: 13.07.2020.god.    

                                              

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 
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R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU 
Srednjoškolski centar „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik 
,u mjesecu junu, da  može izvršiti realokaciju s 
sredstava u okviru operativnog budžeta na 
pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-411200-Rashodi za bruto naknade.......400,00KM 

Na poziciju: 

-413900-Rashodi po osnovu zateznih 
kamata.....................................................400,00KM 

 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić,dipl.ek                                                                       

Broj: 02/5-40-1097/20                                                                                                    

Datum: 14.07.2020.god                                                   

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi Ugljevik, za mjesec jun, da  može izvršiti unos 
unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na 
poziciju: 

 

-412700-Rashodi za stručne usluge.....10.000,00KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić,dipl.ek                                                                      

Broj: 02/5-401118  /20                                                                                                 

Datum: 15   .07.2020.god.   

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  

člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi Ugljevik, za mjesec jul, da  može izvršiti unos 
unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na 
poziciju: 

 

-631900-Ostali izdaci iz transakcija..8.300,00KM 

 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK             NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE           Vasilije Perić,dipl.ek                                                                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1171  /20                                                                                                         

Datum: 21 .07.2020.god 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik, za mjesec jul, da  može izvršiti unos unaprijed 
sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju: 

 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje...1.200,00KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                                            

Broj: 02/5-40-1156 /20                                                                                                         

Datum: 21.07.2020.god.   

                                                       

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
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opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“ 
,u mjesecu  junu, da  može izvršiti realokaciju s 
sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-411400-Rashodi za otpremnine i 
jubilarne.......................................................695,00KM 

Na poziciju: 

-638100-Ostali izdaci iz 
transakcija...................................................695,00KM 

 

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

III 

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

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTI                    Vasilije Perić,dipl.ek                                                                        

Broj: 02/5-40-1166/20                                                                                                  

Datum: 23.07.2020.god                                                   

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi  Ugljevik, za mjesec jul, da  može izvršiti unos 
unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na 
poziciju: 

 

-511200-Izdaci za investiciono 
održavanje...........................................130.000,00KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić,dipl.ek                                                           

Broj: 02/5-40-1667   /20                                                                                                         

Datum: 22.07.2020.god. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik ,u mjesecu  julu, da  
može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru 
operativnog budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-411100-Bruto plate zaposlenih...........2.700,00KM 

-412900-Ostali rashodi.......................3.000,00KM 

Na poziciju: 

-638100-Ostali izdaci iz transakcija...... 2.700,00KM 

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

 

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

 

III 

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

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić,dipl.ek                                                                       

Broj: 02/5-40-1175/20                                                                                                  

Datum: 23.07.2020.god         

                                           

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik, za mjesec jul, da  može izvršiti unos 
unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na 
poziciju: 

 

-412400-Rashodi za materijal za posebne 
namjene..........................................................65,00KM 

II 

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

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić,dipl.ek                                                          

Broj: 02/5-40-1213 /20                                                                                                         

Datum: 29.07.2020.god.      

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem 
vrtiću „Duško Radović“  Ugljevik, za mjesec jul, da  
može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru 
operativnog budžeta na poziciju: 

 

511300-Izdaci za nabavku postrojenja i 
opreme.........................................................750,00KM 

Izvršiti realokaciju budžetskih sredstava u okviru 
operativnog budžeta na sledećim pozicijama: 

Sa pozicije: 

511200-Izdaci za investici.održavanj.........593,00KM 

Na poziciju: 

516100-Izdaci za nabavku sitnog invent....593,00KM 

II 

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

III 

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

                           
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić,dipl.ek                                                                       

Broj: 02/5-40-1217 /20                                                                                               

Datum: 30.07.2020.god.   

                                            . 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Agenciji za 
razvoj malih i srednjih preduzeća Ugljevik ,u mjesecu  

julu, da  može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru 
operativnog budžeta na pozicijama: 

Sa pozicije: 

-411200-Rashodi za bruto naknade........1.787,00KM 

Na poziciju: 

-638100-Ostali izdaci iz transakcija..1.787,00KM 

 

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

III 

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

                                          . 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić,dipl.ek                                                                    

Broj: 02/5-40-1216/20                                                                                                  

Datum: 30.07.2020.god                                             

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi Ugljevik, za mjesec avgust, da  može izvršiti 
unos unaprijed sredstava u okviru operativnog 
budžeta na poziciju: 

 

-415200-Grantovi u zemlji..................100.000,00KM 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK             NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE           Vasilije Perić,dipl.ek                                                              

Broj: 02/5-40-  1241  /20                                                                                                         

Datum: 04 .08.2020.god.    

                                                      

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 
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Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem 
vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik ,u mjesecu  julu, da  
može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru 
operativnog budžeta na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-511200-Izdaci za investiciono održav...15,00KM 

Na poziciju: 

-516100-Izdaci za nabavku sitnog invent..15,00KM 

 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić,dipl.ek                                                                  

Broj: 02/5-40-1227/20                                                                                                  

Datum: 04.08.2020.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem 
vrtiću „Duško Radović“  Ugljevik, za mjesec jul, da  
može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru 
operativnog budžeta na poziciju: 

 

-411300-Rashodi za naknade plate za vrijeme 
bolovanja................................................774,00KM 

 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                                         

Broj: 02/5-40-1234/20                                                                                                         

Datum: 04.08.2020.god.     

                                                    

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi Ugljevik ,u mjesecu  julu, da  može izvršiti 
realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta 
na pozicijama: 

 

Sa pozicije: 

-511100-Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrade i 
objekata...........................................100.000,00KM 

Na poziciju: 

-415200-Grantovi u zemlji..................100.000,00KM 

 

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

 

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić,dipl.ek                                                                     

Broj: 02/5-40-  1245  /20                                                                                                  

Datum:11 .08.2020.god        

                                            

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC  „Rudar“  
Ugljevik, za mjesec jul, da  može izvršiti unos 
unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na 
poziciju: 

 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje..1.575,00KM 

 

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

III 

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

                                    . 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić,dipl.ek                                                             
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Broj: 02/5-40-1249/20                                                                                                         

Datum: 06.08.2020.god.                                                        

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
kulturu „Filip Višnjić“  Ugljevik, za mjesec jul, da  može 
izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog 
budžeta na poziciju: 

 

-411100-Bruto plate zaposlenih..........54.750,00KM 

 

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

III 

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

                              . 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK         NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE       Vasilije Perić,dipl.ek                                                           

Broj: 02/5-40-1251/20                                                                                                         

Datum: 07.08.2020.god.   

                                                        

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“  
Ugljevik, za mjesec jul, da  može izvršiti unos 
unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na 
poziciju: 

 

-412400-Rashodi za materijal za posebne 
namjene.........................................................60,00KM 

-411200-Rashodi za bruto naknade..........3.650,00KM 

 

Izvršiti realokaciju budžetskih sredstava u okviru 
operativnog budžeta na sledećim pozicijama: 

Sa pozicije: 

-412300-Rashodi za režijski materijal...........60,00KM 

Na poziciju: 

-412400-Rashodi za materijal za posebne 
namjene........................................................60,00KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić,dipl.ek                                                                                                    

Broj: 02/5-40-1252 /20                                                                                               

Datum: 07.08.2020.god.   

                                              . 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi Ugljevik, za mjesec avgust, da  može izvršiti 
unos unaprijed sredstava u okviru operativnog 
budžeta na poziciju: 

 

-415200-Grantovi u zemlji.....................162.500,00KM 

 

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

III 

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

                                   . 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić,dipl.ek                                                            

Broj: 02/5-40- 1269  /20                                                                                                         

Datum: 07.08.2020.god.     

 

NAČELNIK OPŠTINE  

Odjeljenje za prostorno uređenje i 

stambeno komunalne poslove  

Trg Draže Mihailovića  br. 1 

76330 Ugljevik  

Broj: 02-372-40/20 

Dana:08.10.2020.godine 

                                                                                

O G L A S 

 

Odjeljenje za prostorno  uređenje i stambeno 
komunalne poslove Opštine Ugljevik, Trg Draže 
Mihailovića broj 1.  76330 Ugljevik  na  osnovu rješenja 
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02/4-372-40/20 od 08.10.2020. godine  izvršio je u 
registru zajednica  etažnih vlasnika stambenih zgrada, 
u registarskom listu broj 3/20 upis osnivanja   
Zajednice  etažnih vlasnika ulica ,,Kralja Petra I, br. 11    
Ugljevik  sa sljedećim podacima: 

 

Broj osnivača 9. Djelatnost zajednice iznajmljivanje i 
poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama 
uzetim u zakzp. Zajednica je ovlaštena da u pravnom 
prometu sa trećim licima zaključuje ugovore i obavlja 
druge poslove pravnog prometa u okviru svojih 
djelatnosti samostalno i bez ograničenja. 

Zajednica odgovara za svoje obaveze cjelokupnom 
svojom imovinom . Članovi i odgovaraju do visine svog 
udjela.  

Duško Todorović predsjednik Skupštine etažnih 
vlasnika zastupa zajednicu samostalno i bez 
ograničenja.   

 

                            Službeno lice organa  

 

NAČELNIK OPŠTINE                                                               

Odjeljenje za prostorno uređenje i 

stambeno komunalne poslove  

Trg Draže Mihailovića  br. 1 

76330 Ugljevik  

Broj: 02-4-372-32/20 

Dana:10.09.2020.godine 

 

O G L A S 

 

Odjeljenje za prostorno  uređenje i stambeno 
komunalne poslove Opštine Ugljevik, Trg Draže 
Mihailovića broj 1.  76330 Ugljevik  na  osnovu rješenja 
02/4-372-32/20 od 10.09.2020. godine  izvršio je u 

registru zajednica  etažnih vlasnika stambenih zgrada, 
u registarskom listu broj 2/20 upis osnivanja    
zajednica  etažnih vlasnika ul.  ,,Kralja  Petra I,,  broj 9. 
Ugljevik sa  sljedećim podacima: 

 

Broj osnivača 9. Djelatnosti zajednice: iznajmljivanje i 
poslovanje sopstvenim nekretninama  uzetim u zakup, 
obezbjeđivanje sredstava za održavanje zajedničkih 
dijelova i uređaja zgrade i druge troškove  upravljanja 
zgradom, korištenje   zajedničkih prostorija i dijelova 
zgrade, održavanje zajedničkih dijelova i uređaja 
zgrade i drugi poslovi određeni ugovorom o osnivanju.  

Zajednica je ovlaštena da u pravnom prometu sa 
trećim licima zaključuje  ugovore i obavlja druge 
poslove pravnog prometa u okviru svoje djelatnosti 
samostalno i bez ograničenja. Zajednica je ovlaštena 
da obavlja, izvršava obaveze cjelokupnom svojom 
imovinom za obaveze zajednice  odgovaraju  osnivači i 
članovi u skladu   sa ugovoromo osnivanju zajednice 
etažnih vlasnika. Ljubomir Petrović predsjednik 
Skupštine zajednice etažnih vlasnika zastupa 
zajednicu samostalno  i bez ograničenja.  

 

Službeno lice organa  
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