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На основу члана 59. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 48. став 4. Закона о службеницима, намјештеницима у органима 
једиице локалне самоуправе (Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16)  и члана 68. став 1. 
алинеја 8. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, број 7/17), Начелник 
општине Угљевик, доноси 

П Р А В И Л Н И К 

О  ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ  ОРГАНИЗАЦИЈИ И  

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ОПШТИНСКОЈ  

УПРАВИ ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

 

Члан 1. 

             У  Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској 
управи општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, број 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)) у члану 35. Систематизација радних мјеста у Одјељку V- 
2 – Одјељење за привреду Б) Одсијек за привреду послије тачке 4. додаје се тачка 5. која гласи: 

 

5. ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР   

Опис послова: - уноси и ажурира податке о подстицајним средствима,  

 - доставља информације из дјелокруга рада, 

 - учествује у комисијама које именује начелник општине,   

 - комуницира са странкама, даје потребна обавјештења,  

 - по потреби врши прекуцавање материјала,  

 - обавља административно-техничке послове за 
потребе одјељења. 

 - обавља и друге послове по налогу шефа одсијека. 

Сложеност: - једноставни послови који обухватају мањи број 
међусобно повезаних задатака, 

Самосталност у раду: - ограничена самосталност у раду, послове извршава 
по налогу и под контролом непосредног руководиоца, 
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Одговорност: - одговоран је за благовремено и квалитетно 
извршење послова и радних задатака, 

 - одговоран је за исправност и одржавање средстава, 

 - за свој рад одговоран је шефу одсијека  

Пословна комуникација: - контакти унутар унутрашње организационе јединице 
у којој је систематизовано радно мјесто, 

Статус: - намјештеник, 

Услови: - ССС, друштвеног смјера, 

 Број извршилаца: - 1 извршилац 

 

Члан 2. 

 

 У Одјељку V- 4 – Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, 

 А) Одсијек за просторно уређење послије тачке 5. додаје се тачка 6. која гласи:  

 

6. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА УПРАВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 

Категорија: - пета категорија 

Звање: - трећег звања 

Опис послова: - врши послове најсложеније радње у рјешавању управних 
ствари у првом степену,  

 - предузима сложеније радње у рјешавању управних 
ствари у првом степену (припремање рјешења на основу 
доказних средстава, исправе, свједоци. вјештаци, 
увиђаји и др.), 

 - води поступак до издавња локацијских услова,  

 - 

 

учествује у изради нацрта одлука из дјелокруга рада 
одјељења,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
обавља и друге послове по налогу шефа одсијека, 

Сложеност: - сложени послови у којима се примјењују прописи, 
утврђени методи рада, поступци или стручне технике у 
оквиру дјелокруга рада, 

Самосталност у раду: - самосталност у раду ограничена је повременим 
надзором и помоћи непосредног руководиоца у 
рјешавању сложених стручних питања, 

Одговорност:  одговара за правилну примјену метода рада, поступака 
или стручних техника 

 - одговоран је за благовремено и квалитетно извршење 
послова и радних задатака, 

 - одговоран је за правилну контролу и примјену закона и 
других прописа који регулишу ову област, као и за 
тачност пружених података, 

 - одговоран је за исправност и одржавање средстава,  

 - за свој рад одговоран је начелнику одјељења  

Пословна комуникација: - контакти унутар и изван органа у којима је понекад 
потребно да се дјелотворно пренесу информације које 
служе остваривању циљева рада, 

Статус: - општински службеник, самостални стручни сарадник 

Услови: - ВСС, правног смијера или први циклус студија са 
најмање 240 ECTS бодова,     , 

 - најмање година дана радног искуства у траженом 
степену образовања, 
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 - положен стручни испит за рад у општинској управи                      

 Број извршилаца:                        -     1 извршилац 

 

У истом Одјељку Б) Одсијек за стамбено-комуналне послове у тачки 4. мијења се назив радног 
мјеста и гласи: 

 

„4. СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ЕВИДЕНЦИЈУ НЕКРЕТНИНА И КОНТРОЛУ  

    ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ“ 

У истој тачки у опису послова додаје се нова алинеја која гласи: 

„- врши контролу потрошње телефонских импулса“ и мијења се број извршилаца и  гласи: „1 
извршилац“. 

 

Члан 3. 

 

У Одјељку V- 5 – Одјељење за финансије, Одсијек за рачуноводство и трезор у тачки 6. мијења 
се број извршилаца и гласи: „2 извршиоца“.  

У истом Одјељку истом одсијеку послије тачке 6. додаје се тачка 7. која гласи: 

 

7. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА КОНТРОЛУ УСАГЛАШАВАЊА ОБАВЕЗА  

    СА ДОБАВЉАЧИМА 

 

Категорија: - пета категорија 

Звање: - другог звања 

Опис послова: - прима и врши прелиминарну контролу трезорских 
образаца свих потрошачких јединица и дистрибуира их 
лицима која врше унос података у локални трезор,  

 - врши контролу уноса података из трезорског обрасца 
број 4 у систем трезора општине, 

 - врши контролу усаглашавања са добављачима по ИОС-
има и врши контролу конфирмације салда по захтјеву 
ревизора,  

 - врши претраживање и саставља извјештаје из домена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
свог АП овлаштења трезорског пословања, 

Сложеност: - сложени послови у којима се примјењују прописи, 
утврђени методи рада, поступци или стручне технике у 
оквиру дјелокруга рада, 

Самосталност у раду: - самосталност у раду ограничена је повременим 
надзором и помоћи непосредног руководиоца у 
рјешавању сложених стручних питања, 

Одговорност:  одговара за правилну примјену метода рада, поступака 
или стручних техника 

 - одговоран је за благовремено и квалитетно извршење 
послова и радних задатака, 

 - одговоран је за правилну контролу и примјену закона и 
других прописа који регулишу ову област, као и за 
тачност пружених података, 

 - одговоран је за исправност и одржавање средстава,  

 - за свој рад одговоран је начелнику одјељења  

Пословна 
комуникација: 

- контакти унутар и изван органа у којима је понекад 
потребно да се дјелотворно пренесу информације које 
служе остваривању циљева рада, 

Статус: - општински службеник, самостални стручни сарадник 

Услови: - ВСС, економског смијера или први циклус студија са 
најмање 240 ECTS бодова,     , 

 - најмање двије године радног искуства у траженом 
степену образовања, 
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 - положен стручни испит за рад у општинској управи                      

Број извршилаца: - 1 извршилац  

   

Члан 4. 

 

У Одјељку V- 7 -  Служба за информационе технологије и информисање тачка 1 мијења се и гласи: 

 

 „1. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА СИСТЕМСКУ ПОДРШКУ И БЕЗБИЈЕДНОСТ СИСТЕМА 

 

Категорија: - пета категорија 

Звање: - другог  звања 

Опис послова: - анализа стања рачунарске и мрежне инфраструктуре, 

 - провођење и организовање обуке запослених за рад на 
рачунарима и локалној мрежи,, 

 - послови администратора информационог система за 
евиденцију радног времена,  

 - ради на администрацији Регистра административних 
поступака,  

 - додавање и одузимање права приступа службеника и 
намјештеника комуникационим и мрежним ресурсима, 
омогућавање и управљање приступом службеника и 
намјештеника садржају интернета, придруживање 
комуникационих и мрежних ресурса рачунарској опреми,  

 - води рачуна о исправности и функционисању уређаја и 
софтвера за контролу радног времена, 

 - свакодневно штампа извјештаје о доласку и одласку 
службеника и доставља начелнику општине и 
начелницима одјељења, 

 - даје странкама потребне информације и упутства о 
начину остваривања њихових права, 

 - обавља и друге послове по налогу начелника службе 

Сложеност: - сложени послови у којима се примјењују прописи, 
утврђени методи рада, поступци и стручне технике у 
оквиру дјелокруга рада, 

Самосталност у 
раду: 

 самосталност у раду ограничена је повременим надзором 
и помоћи непосредног руководиоца у рјешавању 
сложених стручних питања 

Одговорност: - одговара за правилну примјену метода рада, поступака 
или стручних техника 

 - одговара за правилну примјену закона и прописа 
донесених на основама Закона, 

 - одговаран је за законитост, благовременост и квалитетно 
извршавање послова који му су повјерени, 

 - за  свој рад одговоран је начелнику службе 

Пословна 
комуникација: 

 контакти унутар и изван органа у којима је понекад 
потребно да се дјелотворно пренесу информације које 
служе остваривању циљева рада, 

Статус: - општински службеник, самостални стручни сарадник   

Услови: - ВСС или први циклус студија са најмање 240 ECTS 
бодова, дипломирани инжењер рачунарства и 
информатике, 

 - најмање двије године радног искуства у траженом 
степену образовања, 
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 - положен стручни испит за рад у општинској управи, 

Број извршилаца: - 1 извршилац 

 

Члан 5. 

   

У Одјељку V- 6 – Одјељење за пољопривреду послије тачке 6. додаје се тачка 7. која гласи:  

 

7. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И 

     РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

 

Категорија: - пета категорија 

Звање: - трећег звања 

Опис послова: - врши стручне послове из области пољопривреде и 
руралног развоја,  

 - припрема програме и одлуке предвиђене законима из 
области пољопривреде и руралног развоја у циљу 
рационалног коришћења и заштите природних ресурса, 

 - спроводи активности дефинисане Стратегијом развоја 
пољопривреде, 

 - информише и едукује пољопривредне произвођаче, 
њихова удружења и задруге непосредно или путем 
медија о законима из области пољопривреде, 
затимодлукама и мјерама ресорног министарства и 
њиховој примјени у пракси, 

 - припрема податке и информације из области 
пољопривреде и руралног развоја, у сврху прибављања 
документационе основе за акта која доноси начелник 
општине, 

 - предлаже планове и програме подстицајних средстава за 
развој и унапређења села, прати њихову реализацију,  
израђује анализе и информације,  

 - успоставља систем за поуздано идентификовање 
потреба пољопривредника и прехрамбене индустрије и 
континуирано их ажурира, 

 - прати објављене конкурсе код развојних програма Владе 
као и међународних институција и фондова везано за 
пољопривреду и рурални развој и о истим обавјештава 
заинтересоване и помаже у апликацији на исте, 

 - сарађује са другим институцијама и организацијама који 
у свом програму имају компоненту туталног развоја и 
ревитализације, 

 

 - обавља и друге послове по налогу начелника одјељења 

Сложеност: - сложени послови у којима се примјењују прописи, 
утврђени методи рада, поступци или стручне технике у 
оквиру дјелокруга рада, 

Самосталност у 
раду: 

- самосталност у раду ограничена је повременим 
надзором и помоћи непосредног руководиоца у 
рјешавању сложених стручних питања, 

Одговорност:  одговара за правилну примјену метода рада, поступака 
или стручних техника 

 - одговоран је за благовремено и квалитетно извршење 
послова и радних задатака, 

 - одговоран је за правилну контролу и примјену закона и 
других прописа који регулишу ову област, као и за 
тачност пружених података, 
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 - одговоран је за исправност и одржавање средстава,  

 - за свој рад одговоран је начелнику одјељења  

Пословна 
комуникација: 

- контакти унутар и изван органа у којима је понекад 
потребно да се дјелотворно пренесу информације које 
служе остваривању циљева рада, 

Статус: - општински службеник, самостални стручни сарадник 

Услови: - ВСС, пољопривредног смијера или први циклус 
студија са најмање 240 ECTS бодова,     , 

 - најмање једна година радног искуства у траженом 
степену образовања, 

 - положен стручни испит за рад у општинској управи                      

 - познавање рада на рачунару  

Број 
извршилаца: 

- 1 извршилац 

 

Члан 6. 

 

У Одјељку V- 8 – Одсијек за jaвне набавке, инвестиције и ндзор, у тачки 1. У Опису послова бришу се 
алинеје 9, 15, 16 и 17.  

У истом Одјељку послије тачке 4. додаје се тачка 5. која гласи: 

 

5. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРАЋЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА  

 

Категорија: - пета категорија 

Звање: - трећег звања 

Опис послова: - прати рокове важења банкарских гаранција и по потреби 
захтијева продужење рока, 

 - прати окончање поступка јавне набавке, 

 - сачињава извјештај о реализацији уговора и исти 
доставља на објаву, 

 - прати динамику извршења уговора, 

 - врши административно-техничке послове за потребе 
Комисије за јавне набавке,, 

 - прати достављање извјештаја надзорних органа о 
реализацији Уговора, 

 - врши израду извјештаја о проведеним поступцима јавних 
набавки, 

 

 - обавља и друге послове по налогу шефа одсијека 

Сложеност: - сложени послови у којима се примјењују прописи, 
утврђени методи рада, поступци или стручне технике у 
оквиру дјелокруга рада, 

Самосталност у 
раду: 

- самосталност у раду ограничена је повременим 
надзором и помоћи непосредног руководиоца у 
рјешавању сложених стручних питања, 

Одговорност:  одговара за правилну примјену метода рада, поступака 
или стручних техника 

 - одговоран је за благовремено и квалитетно извршење 
послова и радних задатака, 

 - одговоран је за правилну контролу и примјену закона и 
других прописа који регулишу ову област, као и за 
тачност пружених података, 

 - одговоран је за исправност и одржавање средстава,  
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 - за свој рад одговоран је шефу одсијека  

Пословна 
комуникација: 

- контакти унутар и изван органа у којима је понекад 
потребно да се дјелотворно пренесу информације које 
служе остваривању циљева рада, 

Статус: - општински службеник, самостални стручни сарадник 

Услови: - ВСС, економског смјера или први циклус студија са 
најмање 240 ECTS бодова,     , 

 - најмање једна година радног искуства у траженом 
степену образовања, 

 - положен стручни испит за рад у општинској управи                      

 - познавање рада на рачунару  

Број 
извршилаца: 

- 1 извршилац 

                                                  

Члан 7. 

 

У Одјељку V- 9 – Одсијек за послове цивилне заштите и територијалне ватрогасне јединице, у 
тачки 1. мијења се назив радног мјеста и гласи: 

 

„1. ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈУ МТС-а“ 

 

Категорија мијења се и гласи: 

„Категорија: шеста категорија“,  

Статус мијења се и гласи: 

„Статус: општински службеник, виши стручни сарадник“ 

У условима прва алинеја мијења се и гласи: 

„- ВШС, друштвеног смијера или први циклус студија са најмање 180 ECTS бодова“  

  

У истом Одјељку послије тачке 4. додаје се тачка 5. која гласи:  

 

5. ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И ОБУКУ СТРУКТУРА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Категорија: - шеста категорија 

Звање: - трећег звања 

Опис 
послова: 

- непосредно ради на организовању и формирању 
структура цивилне заштите (јединица цивилне заштите и 
повјереника заштите и спасавања), 

 - организује, прати и реализује обуку грађана из области 
личне, узајамне и колективне заштите, 

 - предлаже годишњи План обуке и оспособљавања 
Општинског штаба за ванредне ситуације, јединица 
цивилне заштите и повјереника заштите и спасавања и 
врши њихову обуку сходно донесеном плану,, 

 - непосредно врши  мобилизацију јединица цивилне 
заштите и врши њихово распоређиваење у структуре 
цивилне заштите, 

 - учествује у припреми и извођењу вјежби цивилне 
заштите, 

 - води евиденцију припадника цивилне заштите и врши 
њихово распоређивање у структуре цивилне заштите, 

 - остварује непосредну сарадњу са предузећима, 
организацијама и службама од значаја за цивилну 
заштиту у реализацији задатака произашлих из Закона, 

 - учествује у спровођењу мјера и задатака цивилне 
заштите у области заштите и спасавања, 

 - Израђује анализе, извјештаје, информације и друге 
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материјале из свог дјелокруга рада за потребе 
надлежних органа,  

 - обавља и друге послове по налогу шефа Одсијека, 

 

Сложеност: - сложени послови у којима се примјењују прописи, 
утврђени методи рада, поступци и стручне технике у 
оквиру дјелокруга рада, 

Самосталнос
т у раду: 

- самосталност у раду ограничена је редовним надзором 
непосредног руководиоца и његовим општим и 
појединачним упутствима за рјешавање сложенијих 
рутинских стручних питања, 

Одговорност:  одговара за правилну примјену метода рада, поступака 
или стручних техника 

 - одговора за благовремено и квалитетно извршење 
послова и радних задатака, 

 - одговора за правилну контролу и примјену закона и 
других прописа који регулишу ову област, као и за 
тачност пружених података, 

 - одговоран је за исправност и одржавање средстава,  

 - за свој рад одговоран је шефу одсијека  

Пословна 
комуникација: 

- контакти унутар и изван органа у којима је понекад 
потребно да се дјелотворно пренесу информације које 
служе остваривању циљева рада, 

Статус: - општински службеник, виши стручни сарадник 

Услови: - ВШС, друштвеног смјера или први циклус студија са 
најмање 180 ECTS бодова,     , 

 - најмање једна година радног искуства у траженом 
степену образовања, 

 - положен стручни испит за рад у општинској управи                      

Број 
извршилаца: 

- 1 извршилац 

                           

 

У истом Одјељку, Територијална ватрогасна јединица у тачки 4. Ватрогасац возач мијења се број 
извршилаца и гласи: „13 извршилаца“.  

  

У истом Одјељку, Територијална ватрогасна јединица у тачки 5. Ватрогасац мијења се број 
извршилаца и гласи: „17 извршилаца“. 

У истом Одјељку, Територијална ватрогасна јединица послије тачке 6. додаје се тачка7. Која гласи: 

 

7.  МАГАЦИОНЕР 

 

Опис послова: - врши запримање, ускладиштење, чување и издавање 
ситног инвентара, ватрогасне и друге опреме ХТЗ 
опреме и потрошног материјала и води одговарајуће 
евиденције,  

 - води магацинску картотеку средстава и опреме и 
одржава је у ажурном стању  

 - заприма и издаје горива и мазива, 

 - води евиденцију утрошка горива и мазива и израђује 
мјесечне прегледе које достављ руководиоцу техничке 
службе,  

 - води евиденцију о замјени аутогума и акумулатора, као и 
свих дијелова на моторним возилима,  

 - води евиденцију ситног инвентара и основних средстава, 
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 - израђује извјештаје о стању, чувању и одржавању 
опреме и средстава са којим располаже ТВЈ, 

 - учествује у раду и помаже пописној комисији око пописа, 

 - обавља и друге послове по налогу старјешине јединице,  

Сложеност: - рутински послови са великим бројем међусобно 
повезаних различитих задатака у којима се примјењују 
једноставно и прецизно утврђене методе рада и 
поступци, 

Самосталност у 
раду: 

- самосталност у раду ограничена је надзором и помоћи 
непосредног руководиоца у рјешавању стручних питања, 

Одговорност:  одговара за благовремено и квалитетно извршавање 
послова и задатака,  

 - за свој рад одговара старјешини јединице, 

Пословна 
комуникација: 

- контакти унутар унутрашње организационе јединице у 
којој је систематизовано радно мјесто, 

Статус: - магационер, намјештеник 

Услови: - најмање стручна спрема квалификованог радника 
одговарајуће техничке струке (ватрогасне, грађевинске, 
металске, браварске, хемијске, електричарске и друге 
струке), 

 - најмање једна година радног искуства у траженом 
степену образовања, 

Број 
извршилаца: 

- 2 извршиоца 

 

                                                      Члан 8. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у "Службеном билтену општине 
Угљевик".  

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                       Василије Перић,дипл.ек. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                       

Број: 02-12-21/20 

Датум,13.08.2020.године  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

  



На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16), као  и  члана 89. Статута општине 
Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“,  
број:  7/17), Начелник општине Угљевик доноси 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА 

НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА 

РАЗВОЈ ПРИВРЕДE НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
УГЉЕВИК 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о условима и начину остваривања 
новчаних подстицаја за развој привреде  
(„Службени билтен општине Угљевик“,  број:  7/19 и 
9/19) члан 15. став 2. и мијења се и гласи:  

 „(2) Поред подршке предвиђене чланом 3. 
Начелник општине може својим појединачним 
рјешењем уз записник комисије одобрити средства 
у износу од 1.000,00 КМ, на име подршке 
предузетницима који једини обављају одређене 
регистроване дјелатности на територији Општине 
Угљевик, а чије је пословање угрожено да им 
пријети одјава предузетничке дјелатности или су 
били изложени штетним догађајима који су значајно 
утицали на њихово пословање смањењем промета 
или наступањем нових непредвиђених трошкова, 
што власници наведених предузетничких радњи 
поред осталих доступних докумената доказују 
овјереним изјавама на наведене чињенице. Ова 
подршка се може одобрити предузетничким 
радњама на основу достављеног захтјева само 
једном током трајања буџетске године.“ 

 

Члан 2. 

 

У члану 15. став 4. мијења се у цијелости и гласи: 

„(4) У зависности од расположивих средстава у 
текућем Буџету општине Угљевик подршке из овог 
Правилника ће се по потреби исплаћивати у два 
или више платних оброка.“  

 

Члан 3. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а 
биће објављен у „Службеном билтену Општине 
Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић, дипл.ек. 

 Број:02-12-29/20 

Датум: 06.11.2020. године           

 

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16), као  и  члана 89. Статута општине 
Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“,  
број:  7/17), Начелник општине Угљевик доноси 

OДЛУКУ 

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА 
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о условима и начину остваривања 
подстицајних средстава за развој пољопривреде  
(„Службени билтен општине Угљевик“,  број:  1/20, 
3/20) у члану 6. став 2. мијења се износ првог 
платног разреда и умјесто „500,00 - 1.000,00 КМ“ ће 
гласити: 

1. „200,00 -  1.000,00 КМ„  

 

Члан 2. 

 

У члану 13. додаје се нови став који гласи: 

„Укупан износ подстицаја који могу остварити 
корисници и чланови њихове породице по свим 
основима које као подршку предвиђа ова Одлука 
износи 15.000,00 КМ у једној буџетској години, и у 
зависности од расположивих средстава у текућем 
Буџету општине Угљевик по потреби ће се 
исплаћивати у двије или више платних оброка.“  

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић, дипл.ек. 

Број:02-12-22/20 

Датум: 01.09.2020. године    

                                                 

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16), као  и  члана 89. Статута општине 
Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“,  
број:  7/17), Начелник општине Угљевик доноси 

OДЛУКУ 

О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ 
УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА КОЈИ ПРИМАРНО 
ПОСЛОВАЊЕ ОСТВАРУЈУ КРОЗ ОРГАНИЗАЦИЈУ 
ПРОСЛАВА И ДРУГИХ ВИДОВА ОРГАНИЗОВАНИХ 

ДОГАЂАЈА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком успоставља се финансијска 
подршка угоститељским објектима који  примарно 
пословање остварују кроз организацију прослава и 
других видова организованих догађаја у својим 
пословним просторијама, а чије је пословање 
посебно погођено епидемијом вируса „Корона“ 
(Covid-19). 

Члан 2. 
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Услов за остваривање финансијске подршке из 
члана 1. је да корисник није добијао подстицајна 
средства из Буџета општине Угљевик у претходне 3 
(три) буџетске године (директни финансијски 
подстицаји, суфинансирање изградње објеката 
инфраструктуре 70-30 и слично). 

 

Члан 3. 

Финансијска подршка из ове Одлуке се одређује у 
износу од 2.000,00 КМ по запосленом раднику који 
су запослени на неодређено код 
послодавца/корисника у моменту подношења 
захтјева, максимално до износа од 20.000,00 КМ. 

 

Члан 4. 

Подршка из ове Одлуке се остварује на основу 
захтјева који се подноси Одјељењу за привреду и 
уз који се достављају следећа документа:  

1. рјешење о регистрацији предузетника или 

привредног друштва; 

2. потврда о регистрацији пореског обвезника;  
3. увјерење Пореске управе РС о запосленим 

радницима; 
4. број жиро-рачуна или број текућег рачуна и 

назив банке код које је отворен рачун; 
5. увјерење Општине Угљевик да привредно 

друштво или предузетник није био корисник 
подстицајних средстава у складу са чланом 2. 
Одлуке; 

6. овјерена изјава под материјалном и кривичном 
одговорношћу да угоститељски објекат који 
подоси захтјев примарно пословање остварује 
кроз организацију прослава и других видова 
организованих догађаја у својим пословним 
просторијама уз доказ о власништву или закупу 
наведених просторија са фотографијама 
простора гдје се организују догађаји;    

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ             Василије Перић, дипл.ек. 

Број:02-12- 26/20 

Датум: 02.11.2020. године            

                                             

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи Угљевик, за мјесец август, да  може 

извршити унос унапријед средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицију: 

 

-416100-Дознаке грађанима које се испл.из 
буџета...................................................112.500,00КМ 

 

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

III 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић, дипл.ек.                                                          

Број: 02/5-40-  1288  /20                                                            

Датум: 11 .08.2020.год.                                                          

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  JУ Центру за 
социјални рад Угљевик ,у мјесецу  јулу, да  може 
извршити реалокацију с средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 
Са позиције: 

-412900-Остали непоменути расходи...............100,00КМ 

На позицију: 

-419100-Расходи по судским рјешењима.........100,00КМ 

II 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић,дипл.ек                                                                  

Број: 02/5-40-1283/20                                                                                                  

Датум: 10.08.2020.год                                                    

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СШЦ 
„Михаило Петровић Алас“ Угљевик ,у мјесецу  јулу, 
да  може извршити реалокацију  средстава у 
оквиру оперативног буџета на позицијама: 

 
Са позиције: 

-412200-Расходи по основу утрошка ел.енер.....350,00КМ 

На позицију: 

-413900-Расходи по основу затезних камата.....350,00КМ 

II 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              Василије Перић,дипл.ек                                                                 

Број: 02/5-40-1282 /20                                                                                                  

Датум: 11.08.2020.год                                                    

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи  Угљевик ,у мјесецу  јулу, да  може 
извршити реалокацију  средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 
-411100-Расходи за бруто плате запослених..2.400,00КМ 

-511100-Издаци за изградњу и 
прибављ.објеката............................................14.000,00КМ 

На позицију: 

-638100-Остали издаци из трансакција са 
др.јед.власти.............................................2.400,00КМ 

-511200-Издаци за инвестиционо 
одржавање..............................................14.000,00КM 

 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић,дипл.ек                                                                    

Број: 02/5-40- 1321  /20                                                                                                  

Датум:17.08.2020.год                                                    

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ 
„Рудар“ Угљевик, за мјесец август, да  може 
извршити унос унапријед средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицију: 

 
-412500-Расходи за текуће одржавање..........1.100,00КМ 

II 

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

 

III 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић,дипл.ек                                                          

Број: 02/5-40-1297/20                                                                                                         

Датум: 13.08.2020.год.   

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад  Угљевик ,у мјесецу  јулу, да  може 
извршити реалокацију  средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-411100-Расходи за бруто плате 
запослених................................................2.231,00КМ 

 

На позицију: 

-638100-Остали издаци из трансакција са 
др.јед.власти............................................2.231,00КМ 
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II 

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

 

III 

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

                                         
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић, дипл.ек.                                                             

Број: 02/5-40- 1314/20                                                                                                  

Датум: 17.08.2020.год                                                    

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад ( Социјална заштита)  Угљевик, за 
мјесец јул, да  може извршити унос унапријед 
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицију: 

 

-416100-Дознаке грађанима које се исп.из 
буџета......................................................17.010,00КМ 

II 

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

 

III 

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

                                     

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић, дипл.ек.                                                      

Број: 02/5-40-1314/20                                                                                                         

Датум: 17.08.2020.год.     

                                                      

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
културу „Филип Вишњић“  Угљевик, за мјесец јул, 
да  може извршити унос унапријед средстава у 
оквиру оперативног буџета на позицију: 

 

-412700-Расходи за стручне услуге..........600,00КМ 

II 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић, дипл.ек.                                                          

Број: 02/5-40-1328/20                                                                                                         

Датум: 18.08.2020.год.      

                                                     

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Агеницији за 
развој малих и средњих предузећа  Угљевик ,у 
мјесецу  августу, да  може извршити реалокацију  
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицијама: 

Са позиције: 

-411200-Расходи за бруто накнаде........1.787,00КМ 

 

На позицију: 

-638100-Остали издаци из трансакција са 
др.јед.власти............................................1.787,00КМ 

II 

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

III 

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

                                           
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ           Василије Перић,дипл.ек                                                                

Број: 02/5-40- 1340/20                                                                                                  

Датум: 19.08.2020.год                                                    

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



14                                                                СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 6                                             03.12.2020. 

 

билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи  Угљевик, за мјесец јул, да  може извршити 
унос унапријед средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицију: 

 

-412700-Расходи за стручне услуге.....10.000,00КМ 

 

Извршити реалокацију буџетских средстава у 
оквиру оперативног буџета на следећим 
позицијама: 

Са позиције: 

-511100-Издаци за изград.и 
прибав.објеката....................................100.000,00КМ 

На позицију: 

-511200-Издаци за инвестиц.одрж......100.000,00КМ 

 

II 

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

 

III 

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

                                                        

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић,дипл.ек                                                             

Број: 02/5-40- 1361  /20                                                                                               

Датум:   .08.2020.год.                                                  

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад Угљевик, за мјесец јул, да  може 
извршити унос унапријед средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицију: 

 
-412900-Остали расходи...................................130,00КМ 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић,дипл.ек                                                     

Број: 02/5-40-1344/20                                                                                                         

Датум: 20.08.2020.год.                                                          

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
културу „Филип Вишњић“ Угљевик, за мјесец јул, да  
може извршити унос унапријед средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицију: 

 

-413900-Расходи по основу затезних камата.....25,00КМ 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                     Василије Перић,дипл.ек                                                          

Број: 02/5-40-1356/20                                                                                                         

Датум: 24.08.2020.год.                                                          

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2020. годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
културу „Филип Вишњић“ Угљевик, за мјесец јул, да  
може извршити унос унапријед средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицију: 

 

-412700-Расходи за стручне услуге...................300,00КМ 

II 

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

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић,дипл.ек                                     

Број: 02/5-40-1399/20                                                                                                         

Датум: 27.08.2020.год.                                                          

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечијем 
вртићу „Душко Радовић“ Угљевик, за мјесец август, 
да  може извршити унос унапријед средстава у 
оквиру оперативног буџета на позицију: 

 

-511200-Издаци за инвест.одржавање и 
реконструкцију.............................................500,00КМ 

II 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић, дипл.ек                                                       

Број: 02/5-40-1405/20                                                                                                         

Датум: 28.08.2020.год.    

                                                    

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечијем 
вртићу „Душко Радовић“  Угљевик ,у мјесецу  
августу, да  може извршити реалокацију  
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицијама: 

 

Са позиције: 

-511200-Издаци за инвест.одржавање..1.361,00КМ 

На позицију: 

-511300-Издаци за набавку постојења и 
опреме.....................................................1.361,00КМ 

II 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић, дипл.ек                                                  

Број: 02/5-40- 1405/20                                                                                                  

Датум: 28.08.2020.год  

                                                   

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ 
„Рудар“ Угљевик, за мјесец август, да  може 
извршити унос унапријед средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицију: 

 

-411400-Расходи за отпремнине и 
јубиларне...................................................250,00КМ 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић, дипл.ек                                 

Број: 02/5-40-1412/20                                                                                                         

Датум: 28.08.2020.год.      

                                                     

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
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I 

Oдобрава се буџетском  кориснику Општинској 
управи Угљевик ,у мјесецу  августу, да  може 
извршити реалокацију  средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-511100-Издаци за изградњу и 
приб.објеката.........................................50.000,00КМ 

На позицију: 

-511200-Издаци за 
инвест.одржавање.................................50.000,00КМ 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић, дипл.ек                                                                 

Број: 02/5-40- 1588  /20                                                                                                  

Датум: 15.09 .2020.год                                                    

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
културу „Филип Вишњић“  Угљевик, за мјесец 
август, да  може извршити унос унапријед 
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицију: 

-412700-Расходи за стручне услуге..........500,00КМ 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић, дипл.ек                                                        

Број: 02/5-40-1520/20                                                                                                         

Датум: 14.09.2020.год.                                                          

 

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

билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечијем 
вртићу „Душко Радовић“  Угљевик, за мјесец 
август, да  може извршити унос унапријед 
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицију: 

 
-419100-Расходи за судска рјешења...................275,00КМ 

 

Извршити реалокацију буџетских средстава у оквиру 
оперативног буџета на следећим позицијама: 

 

Са позиције: 

-419100-Расходи за судска рјешења...............1.100,00КМ 

-511200-Издаци за реконс.и инв.одржав....31,00КМ 

-412900-Остали расходи...........................104,00КМ 

 

На позицију: 

-511300-Издаци за набавку постојења и 
опреме........................................................944,00КМ 

-516100-Издаци за набавку ситног 
инвентара.................................................291,00КМ 

 

II 

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

 

III 

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

                      
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              Василије Перић, дипл.ек                                                      

Број: 02/5-40-1522/20                                                                                               

Датум: 15.09.2020.год.     

                                         

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечијем 
вртићу „Душко Радовић“  Угљевик, за мјесец 
август, да  може извршити унос унапријед 
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицију: 
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-411300-Расходи за накнаде за вријеме 
боловања.............................................1.376,00КМ 

II 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ          Василије Перић, дипл.ек                                                        

Број: 02/5-40-1560/20                                                                                                         

Датум: 14.09.2020.год.     

                                                    

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ 
„Рудар“  Угљевик, за мјесец август, да  може 
извршити унос унапријед средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицију: 

 

-411200-Расходи за бруто накнаде........7.870,00КМ 
-412700-Расходи за стручне услуге..........150,00КМ 

II 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић, дипл.ек.                     

Број: 02/5-40-1547/20                                                                                                         

Датум: 14.09.2020.год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ 
„Рудар“  Угљевик, за мјесец август, да  може 
извршити унос унапријед средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицију: 

 

-412200-Расходи по основу утрошка 
ел.енергије...............................................5.450,00КМ 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              Василије Перић, дипл.ек. 

Број: 02/5-40-1512/20                                                                                                         

Датум: 15.09.2020.год. 

                                                          

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
културу „Филип Вишњић“  Угљевик, за мјесец 
август, да  може извршити унос унапријед 
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицију: 

 

-413900-Расходи по основу затезних 
камата........................................................100,00КМ 

II 

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

 

III 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              Василије Перић, дипл.ек.                                                           

Број: 02/5-40-1580/20                                                                                                         

Датум: 15.09.2020.год.     

                                                    

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
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Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику ЈУ Центру за 
културу „Филип Вишњић“  Угљевик ,у мјесецу  
августу, да  може извршити реалокацију  
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицијама: 

 

Са позиције: 

-412400-Расходи за материјал за посебне 
намјене........................................................100,00КМ 

На позицију: 

-412500-Расходи за текуће одрж...............100,00КМ 

II 

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

 

III 

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

                                         
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              Василије Перић, дипл.ек.                                                                  

Број: 02/5-40-1581/20                                                                                                  

Датум: 15.09.2020.год          

                                         

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Агенцији за 
развој малих и средњих предузећа  Угљевик, за 
мјесец август, да  може извршити унос унапријед 
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицију: 

 

-412900-Остали расходи........................2.100,00КМ 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              Василије Перић, дипл.ек.                                              

Број: 02/5-40-1595/20                                                                                                         

Датум: 15.09.2020.год.                                                      

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику ЈУ Дјечијем 
вртићу „Душко Радовић“  Угљевик ,у мјесецу  
септембар, да  може извршити реалокацију  
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицијама: 

 

Са позиције: 

-412900-Остали расходи.........................934,00КМ 

На позицију: 

-511300-Издаци за набавку постројења и 
опреме.........................................................934,00КМ 

II 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић,дипл.ек                                                                    

Број: 02/5-40-1600/20                                                                                                  

Датум: 16.09.2020.год   

                                                

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ 
„Рудар“  Угљевик, за мјесец август, да  може 
извршити унос унапријед средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицију: 

 

-412500-Расходи за текуће одржав.....4.760,00КМ 

II 

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

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              Василије Перић,дипл.ек                                                         

Број: 02/5-40-1605/20                                                                                                         

Датум: 16.09.2020.год.  

                                                         

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику ЈУ СРЦ „Рудар“  
Угљевик ,у мјесецу  септембар, да  може извршити 
реалокацију  средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-412500-Расходи за текуће одржава.......4.760,00КМ 

На позицију: 

-511300-Издаци за набавку постројења и 
опреме.......................................................4.760,00КМ 

II 

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

 

III 

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

  
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            Василије Перић,дипл.ек                                                               

Број: 02/5-40-1604/20                                                                                                  

Датум: 16.09.2020.год                                                    

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Социјалној 
заштити  Угљевик ,у мјесецу  августу,да изврши 
унапријед унос средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицијама: 

 

-416100-Дознаке на име социјалне 
заштите..............................................42.932,00КМ 

-416300-Помоћ пружиоцима социјалне 
услуге...................................................1.963,00КМ 

 

Oдобрава се буџетском  кориснику ЈУ Центру за 
социјални рад  Угљевик ,у мјесецу  августу, да  
може извршити реалокацију  средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-411100-Расходи за бруто плате............4.266,00КМ 

-412300-Расходи за режијски 
материјал....................................................362,00КМ 

 

 

На позицију: 

-411200-Расходи за бруто накнаде........2.815,00КМ 

-638100-Остали издаци за трансакције..1.451,00КМ 

-412600-Расходи за службена путовања....67,00КМ 

-412900-Остали расходи...........................295,00КМ 

II 

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

 

III 

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

                                          
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић,дипл.ек                                          
Број: 02/5-40-1602/20                                                                                                  

Датум: 16.09.2020.год       

                                              

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи Угљевик ,у мјесецу  августу, да  може 
извршити реалокацију  средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-411200-Расходи за бруто накаде..........5.000,00КМ 

 

На позицију: 

-638100-Остали издаци из трансакција..5.000,00КМ 

 

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

 

III 

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

                                         
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ           Василије Перић,дипл.ек                                                                      

Број: 02/5-40-1625 /20                                                                                                 

Датум:18.09.2020.год     

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
културу „Филип Вишњић“  Угљевик, за мјесец 
септембар, да  може извршити унос унапријед 
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицију: 

 

-412900-Остали расходи..........................6.500,00КМ 

 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              Василије Перић,дипл.ек                                                       

Број: 02/5-40-1607/20                                                                                                         

Датум: 17.09.2020.год 

                                                       

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Народној 
библиотеци Угљевик ,у мјесецу  августу, да  може 
извршити реалокацију  средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-412900-Остали расходи.............................750,00КМ 

На позицију: 

-412300-Расходи за режијски материјал...750,00КМ 

 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић,дипл.ек                                                                

Број: 02/5-40-1626/20                                                                                                 

Датум:18.09.2020.год                                                    

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи Угљевик ,у мјесецу  септембру, да  може 
извршити реалокацију  средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-511100-Издаци за изг.и прибављање зграда и 
објек.....................................................11.000,00КМ 

На позицију: 

-511200-Издаци за 
инвес.одржавање................................11.000,00КМ 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић,дипл.ек                                                                   

Број: 02/5-40-1659  /20                                                                                                 

Датум: 22  .09.2020.год 

                                                  

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
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Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи Угљевик ,у мјесецу  августу, да  може 
извршити реалокацију  средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-412900-Остали расходи......................3.000,00КМ 

 

На позицију: 

-412700-Расходи за стручне 
услуге.......................................................3.000,00КМ 

II 

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

 

III 

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

 

                                           
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић,дипл.ек                                                                  

Број: 02/5-40-  1638 /20                                                                                                 

Датум: 18   .09.2020.год         

                                           

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечијем 
вртићу „Душко Радовић“ Угљевик ,у мјесецу  
септембру, да  може извршити реалокацију  
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицијама: 

 

Са позиције: 

-412900-Остали расходи...................3.078,00КМ 

На позицију: 

-511300-Издаци за набавку постројења и 
опреме.................................................2.894,00КМ 

-412500-Расходи за текуће 
одржавање.............................................184,00КМ 

 

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

 

III 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић,дипл.ек                                                    

Број: 02/5-40-1651/20                                                                                                 

Датум: 23.09.2020.год  

                                                   

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечијем 
вртићу „Душко Радовић“ Угљевик ,у мјесецу  
септембру, да  може извршити реалокацију  
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицијама: 

 
Са позиције: 

-412900-Остали расходи........................427,00КМ 

 

На позицију: 

-511300-Издаци за набавку постројења и 
опреме......................................................427,00КМ 

II 

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

 

III 

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

                                           
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић,дипл.ек                                                                

Број: 02/5-40-1662/20                                                                                                 

Датум: 24.09.2020.год              

                                       

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 
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Oдобрава се буџетском  кориснику  Агенцији за 
развој малих и средњих предузећа Општине 
Угљевик ,у мјесецу  септембру, да  може извршити 
реалокацију  средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-411100-Расходи за бруто плате......................1.787,00КМ 

 

На позицију: 

-638100-Остал издаци из трансакција....1.787,00КМ 

II 

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

 

III 

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

                                          
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              Василије Перић,дипл.ек                                                                 

Број: 02/5-40-1674/20                                                                                                 

Датум: 25.09.2020.год         

                                          

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Oпштинској 
управи  Општине Угљевик ,у мјесецу  септембру, 
да  може извршити реалокацију  средстава у 
оквиру оперативног буџета на позицијама: 

Са позиције: 

-Буџетска резерва............................5.000,00КМ 

На позицију: 

-416100-Дознаке грађанима које се исп.из 
буџета...............................................5.000,00КМ 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић,дипл.ек                                                                    

Број: 02/5-40- 1693 /20                                                                                                 

Датум: 25.09.2020.год     

                                             

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Oпштинској 
управи  Општине Угљевик ,у мјесецу  септембру, 
да  може извршити реалокацију  средстава у 
оквиру оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-511100-Издаци за изг.и приб.зграда и 
објеката..................................................20.000,00КМ 

 

На позицију: 

-415200-Грантови у земљи...................20.000,00КМ 

 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић,дипл.ек                                                                  

Број: 02/5-40- 1694  /20                                                                                                 

Датум: 25.09.2020.год    

                                                 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечијем 
вртићу „Душко Радовић“  Угљевик ,у мјесецу  
септембру, да  може извршити реалокацију  
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицијама: 

 

Са позиције: 

-412400-Расходи за матер.за посебне 
намјене....................................................265,00КМ 

На позицију: 

-516100-Издаци за набавку ситног 
инвентара................................................265,00КМ 
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Налаже се служби буџета, тј.службенику 
задуженом за унос оперативног буџета да може на 
основу овог Рјешења извршити унос исте позиције 
по тачци 1 овог Рјешења. 

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић,дипл.ек                                                       

Број: 02/5-40- 1698/20                                                                                                 

Датум: 28.09.2020.год                                                    

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечијем 
вртићу „Душко Радовић“  Угљевик, за мјесец 
септембар, да  може извршити унос унапријед 
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицију: 

 

-412900-Остали расходи.......................3.000,00КМ 

II 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић,дипл.ек                                                              

Број: 02/5-40-1699/20                                                                                                         

Датум: 29.09.2020.год.                                                          

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечијем 
вртићу „Душко Радовић“  Угљевик ,у мјесецу  
септембру, да  може извршити реалокацију  

средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицијама: 

 

Са позиције: 

-412900-Oстали расходи..........................1.006,00КМ 

На позицију: 

-412500-Расходи за текуће одржавање.....359,00КМ 

-511300-Издаци за набавку постојења и 
опреме..........................................................647,00КМ 

 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ           Василије Перић,дипл.ек                                                             

Број: 02/5-40- 1706/20                                                                                                 

Датум: 29.09.2020.год                                                    

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечијем 
вртићу „Душко Радовић“  Угљевик ,у мјесецу  
септембру, да  може извршити реалокацију  
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицијама: 

 

Са позиције: 
-412400-Расходи за матер.за посебне намјене..325,00КМ 

На позицију: 

-511300-Издаци за набавку построј. и опреме....325,00КМ 

II 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              Василије Перић,дипл.ек                                                        

Број: 02/5-40- 1705/20                                                                                                 

Датум: 29.09.2020.год                                                    
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад (Социјална заштита) Угљевик, за 
мјесец септембар, да  може извршити унос 
унапријед средстава у оквиру оперативног буџета 
на позицију: 

 

-416100-Дознаке грађанима које се испл.из 
буџета......................................................22.958,00КМ 

-416300-Дознаке пружиоцима 
усл.соц.заштите......................................35.953,00КМ 

 

Извршити реалокацију буџетских средстава у 
оквиру оперативног буџета на следећим 
позицијама: 

Са позиције: 

-416300-Дознаке пружиоцима услуга 
соц.заштите..........................................14.000,00КМ 

На позицију: 

-416100-Дознаке грађанима које се испл.из 
буџета...................................................14.000,00КМ 

II 

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

III 

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

  
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ       Василије Перић,дипл.ек                                                                

Број: 02/5-40-1702/20                                                                                               

Датум: 29.09.2020.год.                                                  

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Oпштинској 
управи  Општине Угљевик ,у мјесецу  септембру, 
да  може извршити реалокацију  средстава у 
оквиру оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-Буџетска резерва...................................5.000,00КМ 

 

На позицију: 

-416100-Дознаке грађанима које се исп.из 
буџета......................................................5.000,00КМ 

II 

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

 

III 

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

          
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић,дипл.ек                                                                 

Број: 02/5-40- 1721  /20                                                                                                 

Датум: 30.09.2020.год                                                    

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
културу „Филип Вишњић“  Угљевик, за мјесец 
август, да  може извршити унос унапријед 
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицију: 

-412700-Расходи за стручне услуге......... 500,00КМ 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ             Василије Перић,дипл.ек                                                         

Број: 02/5-40-1463/20                                                                                                         

Датум: 03.09.2020.год.                                                          

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
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I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи  Угљевик ,у мјесецу  августу, да  може 
извршити реалокацију  средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-511100-Издаци за изградњу и 
прибављ.објеката........................... 110.581,00КМ 

На позицију: 

-511200-Издаци за инвестиционо 
одржавање...................................... 110.581,00КМ 

II 

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

 

III 

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

                                                                                        
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић,дипл.ек                                                                

Број: 02/5-40-  1568 /20                                                                                                  

Датум:14 .09.2020.год                                                    

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинска 
управа  Угљевик, за мјесец август, да  може 
извршити унос унапријед средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицију: 

 
-412700-Расходи за стручне услуге ............ 26.500,00КМ 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић, дипл.ек.                                                          

Број: 02/5-40- 1567   /20                                                                                                         

Датум: 03.09.2020.год.                                                          

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинска 
управа  Угљевик, за мјесец август, да  може 
извршити унос унапријед средстава у оквиру 
оперативног буџета на Фонду 05-Фонд за посебне 
пројекте, за мјесец јун  на позицију: 

 

-488100-Трансфери унутар исте јединице 
власти.....................................................246.020,00КМ 

 

Средстава која се уносе на фонд 05- Фонд за 
посебне пројекте су дозначена јединицама локалне 
самоуправе од Владе Републике Српске, по пројекту 
мјера за сузбијање последица изаиваних вирусом 
COVID-19. 

II 

 

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

III 

 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИН 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић, дипл.ек.                                                           

Број: 02/5-40-  1362 /20                                                                                                         

Датум: 21.08.2020.год.                                                          

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2020. годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Мјесној 
заједници из Угљевик, за мјесец септембар, да  
може извршити унос унапријед средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицију: 

 

-412100-Расходи по основу закупа...........500,00КМ 

II 

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ             Василије Перић, дипл.ек.                                                            

Број: 02/5-40- 1741  /20                                                                                                         

Датум: 02  .10.2020.год.      

                                                     

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Агенцији за 
развој малих и средњих предузећа  из Угљевик, за 
мјесец септембар, да  може извршити унос 
унапријед средстава у оквиру оперативног буџета 
на позицију: 

 

- 411200-Расходи за бруто накнаде..........800,00КМ 

 

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

 

III 

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

                                
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              Василије Перић, дипл.ек.                                                            

Број: 02/5-40-1735 /20                                                                                                         

Датум: 02.10.2020.год.     

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи  Угљевик ,у мјесецу септембру , да  може 
извршити реалокацију с средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-Буџетске резерве.............................10.000,00КМ 

 

На позицију: 

-412700-Расходи за стручне услуге...5.000,00КМ 

-416100-Дознаке грађанима које се исп.из 
буџета..................................................5.000,00КМ 

II 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић, дипл.ек.                                                                   

Број: 02/5-40-1752/20                                                                                                    

Датум: 05.10.2020.год       

                                              

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ „Рудар“   
Угљевик ,у мјесецу септембру , да  може извршити 
реалокацију с средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-411100-Расходи за бруто плате........8.100,00КМ 

 

На позицију: 

-411200-Расходи за бруто накнаде....8.100,00КМ 

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

 

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ          Василије Перић,дипл.ек                                                   

Број: 02/5-40-1763/20                                                                                                    

Датум: 05.10.2020.год                                                    

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
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Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ 
„Рудар“  из Угљевик, за мјесец септембар, да  
може извршити унос унапријед средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицију: 

 

-411100-Бруто плате запослених............8.100,00КМ 

 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић,дипл.ек                                                        

Број: 02/5-40-1762 /20                                                                                                         

Датум: 05.10.2020.год.                                                          

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Oпштинској 
управи Угљевик, за мјесец септембар, да  може 
извршити унос унапријед средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицију: 

 

-411100-Бруто плате запослених........183.000,00КМ 

-412900-Остали расходи......................148.000,00КМ 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            Василије Перић,дипл.ек                                                          

Број: 02/5-40- 1776  /20                                                                                                         

Датум: 06.10.2020.год.                                                          

 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечијем 
вртићу „Душко Радовић“ из    Угљевик ,у мјесецу 
септембру , да  може извршити реалокацију  
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицијама: 

 

Са позиције: 

-412900-Остали расходи.........................231,00КМ 

 

На позицију: 

-516100-Издаци за набавку ситног 
инвентара...................................................45,00КМ 

-412500-Расходи за текуће 
одржавање................................................186,00КМ 

 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ             Василије Перић,дипл.ек                                                                   

Број: 02/5-40-1767/20                                                                                                    

Датум: 06.10.2020.год                                                    

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ 
Средњошколском центру „Михаило Петровић 
Алас“ из    Угљевик ,у мјесецу септембру , да  
може извршити реалокацију  средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-419100-Расходи по судским рјешењи....600,00КМ 

-412600-Расходи по основу путовања....500,00КМ 

 

На позицију: 

-413900-Расходи по основу затезних 
камата...................................................300,00КМ 
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-412400-Расходи за материјал за посебне 
намјене..................................................300,00КМ 

-412300-Расходи за режијски 
материјал..............................................500,00КМ 

 

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

 

III 

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

                                 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић,дипл.ек                                                                   

Број: 02/5-40-1773/20                                                                                                    

Датум: 06.10.2020.год                                                    

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад Угљевик, за мјесец септембар, да  
може извршити унос унапријед средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицију: 

 

-411100-Бруто плате запослених.........13.850,00КМ 

-411200-Расходи за бруто накнаде........8.420,00КМ 

 

Затим потребно је извршити реалокацију 
буџетских средстава са позиције: 

-413900-Расходи за затезне камате........300,00КМ 

На позицију: 

-412900-Остали расходи.........................300,00КМ 

 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић,дипл.ек                                                         

Број: 02/5-40-1779/20                                                                                                         

Датум: 06.10.2020.год.                                                          

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ 
„Рудар“ Угљевик, за мјесец септембар, да  може 
извршити унос унапријед средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицију: 

 
-412200-Расходи по основу утр.ел.енер.....800,00КM 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ             Василије Перић,дипл.ек                                                           

Број: 02/5-40-1775 /20                                                                                                         

Датум: 06.10.2020.год.      

                                                     

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ 
„Рудар“  из    Угљевик ,у мјесецу септембру , да  
може извршити реалокацију  средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

Са позиције: 

-412300-Расходи за режијски материј.......350,00КМ 

На позицију: 

-412200-Расходи по основу утр.ел.енер...350,00КМ 

II 

 

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

 

III 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић,дипл.ек                                                                     

Број: 02/5-40-1773/20                                                                                                    

Датум: 06.10.2020.год    

                                                 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечијем 
вртићу „Душко Радовић“ Угљевик, за мјесец 
септембар, да  може извршити унос унапријед 
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицију: 

 

-411300-Расходи за нак.плата за 
вр.боловања.............................................3.020,00КМ 

-411200-Расходи за накнаде трошкова 
запослених................................................5.655,00КМ 

II 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић,дипл.ек                                                        

Број: 02/5-40-1768 /20                                                                                                         

Датум: 06.10.2020.год.                                                          

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечијем 
вртићу „Душко Радовић“ Угљевик, за мјесец 
септембар, да  може извршити унос унапријед 
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицију: 

 

-412600-Расходи за службена путовања...375,00КМ 

II 

Налаже се служби буџета, тј.службенику 
задуженом за унос оперативног буџета да може на 

основу овог Рјешења извршити унос исте позиције 
по тачци 1 овог Рјешења. 

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић,дипл.ек                                                          

Број: 02/5-40-1785 /20                                                                                                         

Датум: 07.10.2020.год.                                                          

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи  Угљевик, за мјесец септембар, да  може 
извршити унос унапријед средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицију: 

 

-487300-Трансфери јединицама локалне 
самоуправе..............................................616,00КМ 

Затим потребно је извршити реалокацију 
буџетских средстава са позиције: 

 

-487300-Трансфери јединицама локалне 
самоуправе..............................................603,00КМ 

На позицију: 

-487400-Трансфери фондовима 
обав.осигурања.......................................603,00КМ 

II 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић,дипл.ек                                                   

Број: 02/5-40-1806  /20                                                                                                         

Датум: 08.10.2020.год.         

                                                  

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи  Угљевик ,у мјесецу октобру , да  може 
извршити реалокацију с средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

Са позиције: 

-Буџетске резерве.................................5.000,00КМ 

 

На позицију: 

-416100-Дознаке грађанима које се исп.из 
буџета......................................................5.000,00КМ 

 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић,дипл.ек                                                                

Број: 02/5-40-1807  /20                                                                                                    

Датум:09.10.2020.год                 

                                   

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Агенцији за 
развој малих и средњих предузећа Угљевик ,у 
мјесецу септембру , да  може извршити 
реалокацију с средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицијама: 

Са позиције: 

-412900-Остали расходи......................2.500,00КМ 

На позицију: 

-414139-Субвенције осталим субјекти..2.500,00КМ 

II 

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

III 

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

    
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            Василије Перић,дипл.ек                                                                       

Број: 02/5-40-1797/20                                                                                                 

Датум: 09.10.2020.год         

                                         

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечијем 
вртићу „Душко Радовић“  Угљевик ,у мјесецу 
септембру , да  може извршити реалокацију с 
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицијама: 

 

Са позиције: 

-412200-Расходи по основу утр.еле.енер..462,00КМ 

 

На позицију: 

-412500-Расходи за текуће одржавање....196,00КМ 

-516100-Издаци за набавку ситног инвен..266,00КМ 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              Василије Перић,дипл.ек                                                               

Број: 02/5-40-1792/20                                                                                                 

Датум: 09.10.2020.год 

                                                 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ 
„Рудар“  Угљевик ,у мјесецу септембру , да  може 
извршити реалокацију с средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-412300-Расходи за режијски материјал...110,00КМ 

На позицију: 

-412500-Расходи за текуће одржавање.....110,00КМ 

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

III 

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

   
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић,дипл.ек                                                        

Број: 02/5-40-1805/20                                                                                                 

Датум: 09.10.2020.год   

                                               

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечијем 
вртићу „Душко Радовић“  Угљевик ,у мјесецу 
септембру , да  може извршити реалокацију с 
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицијама: 

Са позиције: 

-412200-Расходи по основу 
утр.еле.енер...............................................153,00КМ 

На позицију: 

-412500-Расходи за текуће одржавање....153,00КМ 

II 

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

 

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић,дипл.ек                                                                 

Број: 02/5-40-1802/20                                                                                                 

Датум: 09.10.2020.год      

                                               

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад  Угљевик, за мјесец септембар, да  
може извршити унос унапријед средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицију: 

 

-411100-Расходи за бруто плате запос.1.064,00КМ 

 

Затим потребно је извршити реалокацију 
буџетских средстава са позиције 

-411100-Расходи за бруто плате запос..1.064,00КМ 

На позицију: 

-638100-Остали издаци из трансакци....1.064,00КМ 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              Василије Перић,дипл.ек                                                        

Број: 02/5-40-1804 /20                                                                                                         

Датум: 09.10.2020.год.   

                                                    

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
културу „Филип Вишњић“  Угљевик ,у мјесецу 
октобру , да  може извршити реалокацију с 
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицијама: 

Са позиције: 

-412400-Расходи за посебне намјене.....1.400,00КМ 

На позицију: 

-412500-Расходи за текуће одржавање..1.400,00КМ 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ             Василије Перић,дипл.ек                                                               

Број: 02/5-40-1813/20                                                                                                 

Датум: 09.10.2020.год                                                    
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечијем 
вртићу „Душко Радовић“ Угљевик, за мјесец 
септембар, да  може извршити унос унапријед 
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицију: 

 

-412700-Расходи за стручне услуге........1.000,00КМ 

II 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић,дипл.ек                                                      

Број: 02/5-40-1824 /20                                                                                                         

Датум: 12.10.2020.год.        

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи  Угљевик ,у мјесецу октобру , да  може 
извршити реалокацију с средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-Буџетске резерве..................................5.000,00КМ 

 

На позицију: 

-416100-Дознаке грађанима које се исп.из 
буџета.....................................................5.000,00КМ 

II 

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

 

III 

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

                                                                     

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић,дипл.ек                                                                 

Број: 02/5-40-1853  /20                                                                                                    

Датум: 15 .10.2020.год    

                                                 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи  Угљевик ,у мјесецу септембру , да  може 
извршити реалокацију с средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-413300-Расходи по основу камата......11.000,00КМ 

На позицију: 

-412700-Расходи за стручне услуге......11.000,00КМ 

II 

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

 

III 

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

                                                                                  
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић,дипл.ек                                                                

Број: 02/5-40-  1851 /20                                                                                                    

Датум: 15 .10.2020.год 

                                                    

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад Угљевик, за мјесец септембар, да  
може извршити унос унапријед средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицију: 

-412300-Расходи за режијски материјал...375,00КМ 

-411200-Расходи за бруто накнаде...........167,00КМ 
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Затим потребно је извршити реалокацију 
буџетских средстава са позиције: 

-412700-Расходи за стручне услуге..........147,00КМ 

 

На позицију: 

-412600-Расходи за службена путовања...147,00КМ 

II 

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

III 

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

                                
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић,дипл.ек                                             

Број: 02/5-40-1826/20                                                                                                         

Датум: 14.10.2020.год.                                                          

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи  Угљевик ,у мјесецу септембру , да  може 
извршити реалокацију с средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-412900-Oстали расходи........................ 1.500,00КМ 

-511100-Издаци за прибав.зграда и 
објеката...................................................30.376,00КМ 

 

На позицију: 

-412700-Расходи за стручне услуге.......1.500,00КМ 

-513100-Издаци за 
прибав.земљишта.................................30.376,00КМ 

II 

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

III 

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

  
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић,дипл.ек                                                             

Број: 02/5-40-1852  /20                                                                                                    

Датум: 15.10.2020.год    

                                                 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечијем 
вртићу „Душко Радовић“  Угљевик ,у мјесецу 
септембру , да  може извршити реалокацију с 
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицијама: 

 

Са позиције: 

-412900-Oстали расходи..............................10,00КМ 

-412700-Расходи за стручне услуге...........465,00КМ 

 

На позицију: 

-412300-Расходи за режијски материјал.....10,00КМ 

-511300-Издаци за набавку опреме...........465,00КМ 

II 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ             Василије Перић,дипл.ек                                                    

Број: 02/5-40-1839/20                                                                                                    

Датум:14.10.2020.год        

                                            

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад  Угљевик ,у мјесецу септембру , да  
може извршити реалокацију с средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-413900-Расходи по основу затезних 
камата........................................................234,00КМ 

-412200-Расходи по основу утрошка 
елек.енер.....................................................40,00КМ 

 

На позицију: 
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-412300-Расходи за режијски 
материјал...................................................274,00КМ 

 

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

 

III 

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

                                  
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић,дипл.ек                                                               

Број: 02/5-40-1844/20                                                                                                    

Датум:15.10.2020.год     

                                                

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Народној  
библиотеци  Угљевик ,у мјесецу септембру , да  
може извршити реалокацију с средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-412900-Остали расходи..........................300,00КМ 

На позицију: 

-511300-Издаци за набавку постројења и 
опреме.........................................................300,00КМ 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ             Василије Перић,дипл.ек                                                      

Број: 02/5-40-1866/20                                                                                                    

Датум:15.10.2020.год  

                                                   

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ 
Средњошколском центру „Михаило Петровић 
Алас“  Угљевик ,у мјесецу септембру , да  може 
извршити реалокацију с средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-419100-Расходи по судским рјешењи.....100,00КМ 

На позицију: 

-412400-Расходи за материјал за посебне 
намјене.......................................................100,00КМ 

II 

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

III 

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

                                  
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              Василије Перић,дипл.ек                                                    

Број: 02/5-40-1869/20                                                                                                    

Датум:15.10.2020.год                                                    

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
културу „Филип Вишњић“  Угљевик ,у мјесецу 
октобру , да  може извршити реалокацију с 
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицијама: 

 

Са позиције: 

-412300-Расходи за режијски материјал...300,00КМ 

 

На позицију: 

-413900-Расходи по основу затезних 
камата........................................................300,00КМ 

II 

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

 

III 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић,дипл.ек                                                         

Број: 02/5-40-1870/20                                                                                                    

Датум:15.10.2020.год    

                                                 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ 
„Рудар“  Угљевик ,у мјесецу октобру , да  може 
извршити реалокацију с средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-516100-Издаци за залихе материјала.....170,00КМ 

На позицију: 

-511300-Издаци за набавку постројења и 
опреме........................................................170,00КМ 

II 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић,дипл.ек                                                            

Број: 02/5-40-1872/20                                                                                                    

Датум:15.10.2020.год     

                                                

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи  Угљевик ,у мјесецу септембру , да  може 
извршити реалокацију с средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-Буџетске резерве...............................10.000,00КМ 

 

На позицију: 

-416100-Дознаке грађанима које се исп.из 
буџета..................................................10.000,00КМ 

II 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић,дипл.ек 

Број: 02/5-40- 1926 /20                                                                                                  

Датум: 26.10.2020.год    

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи  Угљевик ,у мјесецу октобру , да  може 
извршити реалокацију с средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-Буџетске резерве.................................10.000,00КМ 

На позицију: 

-415200-Грантови у земљи....................10.000,00КМ 

II 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ           Василије Перић,дипл.ек                                                               

Број: 02/5-40-  1960  /20                                                                                                  

Датум: 29.10.2020.год             

                                      

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад  Угљевик ,у мјесецу септембру , да  
може извршити реалокацију с средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-411100-Расходи за бруто плате...................1,00КМ 

На позицију: 

-638100-Остали издаци из трансакција.........1,00КМ 

II 

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

 

III 

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

  
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић,дипл.ек                                                 

Број: 02/5-40-1957/20                                                                                                  

Датум: 30.10.2020.год      

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи  Угљевик ,у мјесецу октобру , да  може 
извршити реалокацију с средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-511100-Издаци за набав.и 
приб.зграда.............................................57.000,00КМ 

-413900-Расходи по основу затезних 
камата.......................................................1.520,00КМ 

 

На позицију: 

-415200-Грантови у земљи...................27.000,00КМ 

-511200-Издаци за 
инвест.одржавање.................................30.000,00КМ 

-413700-Трошкови 
сервис.примљ.зајмова............................1.520,00КМ 

II 

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

 

III 

 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић,дипл.ек                                                   

Број: 02/5-40-1964  /20                                                                                                  

Датум: 30.10.2020.год     

                                              

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
културу „Филип Вишњић“  Угљевик ,у мјесецу 
септембру , да  може извршити реалокацију с 
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицијама: 

Са позиције: 

-412300-Расходи за режијски материјал...100,00КМ 

 

На позицију: 

-413900-Расходи по основу затезних 
камата.........................................................100,00КМ 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић,дипл.ек                                               

Број: 02/5-40-1971/20                                                                                                  

Датум: 02.11.2020.год     

                                               

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
културу „Филип Вишњић“  Угљевик ,у мјесецу 



03.12.2020. СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 6 37 

октобру , да  може извршити реалокацију с 
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицијама: 

 

Са позиције: 

-411200-Расходи за бруто накнаде........7.800,00КМ 

На позицију: 

-411100-Расходи за бруто плате запо...7.800,00КМ 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ             Василије Перић,дипл.ек                                                           

Број: 02/5-40- 1975  /20                                                                                                  

Датум: 02.11.2020.год       

                                             

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи  Угљевик ,у мјесецу октобру , да  може 
извршити реалокацију с средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-Буџетске резерве................................10.000,00КМ 

На позицију: 

-416100-Помоћ појединцима.................10.000,00КМ 

II 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ          Василије Перић,дипл.ек                                       

Број: 02/5-40-1997 /20                                                                                                  

Датум: 03.11.2020.год       

                                              

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи  Угљевик ,у мјесецу октобру , да  може 
извршити реалокацију с средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-419100-Расходи по судским 
рјешењима..............................................10.000,00КМ 

На позицију: 

-415200-Грантови у земљи....................10.000,00КМ 

II 

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

III 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              Василије Перић,дипл.ек                                                           

Број: 02/5-40-2023 /20                                                                                                  

Датум: 04.11.2020.год                                                    

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Народној 
библиотеци  Угљевик ,у мјесецу октобру , да  може 
извршити реалокацију с средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-412900-Остали расходи.....................2.984,00КМ 

 

На позицију: 

-412200-Расходи по основу утрошка 
ел.енерг................................................2.984,00КМ 

 

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

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

  
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић,дипл.ек                                                  

Број: 02/5-40-1999/20                                                                                                  

Датум: 04.11.2020.год                                                    

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
културу „Филип Вишњић“  Угљевик ,у мјесецу 
октобру , да  може извршити реалокацију с 
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицијама: 

 

Са позиције: 

-411400-Расходи за отпр.и 
једнок.помоћи..........................................1.000,00КМ 

На позицију: 

-411200-Бруто накнаде трошкова 
запослених...............................................1.000,00КМ 

II 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић,дипл.ек                                                  

Број: 02/5-40-2003/20                                                                                                  

Датум: 04.11.2020.год        

                                             

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи  Угљевик ,у мјесецу октобру , да  може 

извршити реалокацију с средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-419100-Расходи по судским рјешењ...30.000,00КМ 

-511100-Издаци за изгр.и 
приб.објеката..........................................16.000,00КМ 

-Буџетска резерва....................................5.000,00КМ 

-412300-Расходи за режијски матери...10.000,00КМ 

 

На позицију: 

-415200-Грантови у земљи...................35.000,00КМ 

-414100-
Субвенције.............................................16.000,00КМ 

-412700-Расходи за стручне услуге.....10.000,00КМ 

II 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић,дипл.ек                                         

Број: 02/5-40- 2016 /20                                                                                                  

Датум: 05.11.2020.год     

                                                

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
културу „Филип Вишњић“  Угљевик ,у мјесецу 
октобру , да  може извршити реалокацију с 
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицијама: 

 

Са позиције: 

-511300-Издаци за набавку опреме.......9.900,00КМ 

На позицију: 

-412900-Остали расходи.........................9.900,00КМ 

 

II 

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

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић,дипл.ек                                               

Број: 02/5-40-2010/20                                                                                                  

Датум: 05.11.2020.год          

                                         

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи  Угљевик ,у мјесецу октобру , да  може 
извршити реалокацију с средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-511100-Издаци за изгр.и 
приб.објеката........................................40.000,00КМ 

-412600-Расходи по основу путовања...5.000,00КМ 

На позицију: 

-414100-
Субвенције..........................................40.000,00КМ 

-416100-Помоћ појединцима.................5.000,00КМ 

II 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић,дипл.ек                                                       

Број: 02/5-40- 2024  /20                                                                                                  

Датум: 06.11.2020.год      

                                             

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад  Угљевик ,у мјесецу октобру , да  

може извршити реалокацију с средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-411100-Расходи за бруто плате...........1.550,00КМ 

 

На позицију: 

-638100-Остали издаци из трансакциј...1.550,00КМ 

 

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

III 

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

                                            
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић,дипл.ек                                           

Број: 02/5-40-2025/20                                                                                                  

Датум: 09.11.2020.год      

                                              

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи  Угљевик ,у мјесецу октобру , да  може 
извршити реалокацију с средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-511100-Издаци за изгр.и приб.објекат.33.000,00КМ 

-Буџетска резерва..................................15.000,00КМ 

 

На позицију: 

-415200-Грантови у земљи.....................5.000,00КМ 

-414100-
Субвенције.............................................33.000,00КМ 

-416100-Помоћ појединцима.................10.000,00КМ 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић,дипл.ек                                             
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Број: 02/5-40-2034  /20                                                                                                  

Датум: 09.11.2020.год                                                    

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ 
„Рудар“  Угљевик ,у мјесецу октобру , да  може 
извршити реалокацију с средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-411100-Расходи за бруто плате............6.900,00КМ 

-412300-Расходи за режијски материјал...650,00КМ 

 

На позицију: 

-411200-Расходи за бруто накнаде.........6.900,00КМ 

-412200-Расходи по основу 
утр.ел.енерг.................................................650,00КМ 

II 

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

 

III 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            Василије Перић,дипл.ек                                                 

Број: 02/5-40-2033/20                                                                                                  

Датум: 09.11.2020.год     

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи  Угљевик ,у мјесецу октобру , да  може 
извршити реалокацију с средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-511100-Издаци за изгр.и приб.објекат.13.000,00КМ 

-413300-Расходи по основу камата......14.705,00КМ 

 

На позицију: 

-414100-Субвенције..............................13.000,00КМ 

-631900-Остали издаци.........................14.705,00КМ 

II 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић,дипл.ек                                                         

Број: 02/5-40- 2045  /20                                                                                                  

Датум: 11.11.2020.год   

                                               

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи  Угљевик ,у мјесецу октобру , да  може 
извршити реалокацију с средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-511100-Издаци за изгр.и приб.објека..10.000,00КМ 

-Буџетска резерва..................................10.000,00КМ 

 

На позицију: 

-414100-Субвенције..............................10.000,00КМ 

-415200-Грантови у земљи.....................5.000,00КМ 

-416100-Помоћ појединцима..................5.000,00КМ 

II 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић,дипл.ек                                                                                                    

Број: 02/5-40-2053  /20                                                            

Датум: 12.11.2020.год          
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад   Угљевик ,у мјесецу октобру , да  
може извршити реалокацију с средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-412700-Расходи за стручне услуге...........12,00КМ 

На позицију: 

-412300-Расходи за режијски материја.....12,000КМ 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            Василије Перић,дипл.ек                                             

Број: 02/5-40-2047/20                                                                                                  

Датум: 13.11.2020.год    

                                                 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи  Угљевик ,у мјесецу октобру , да  може 
извршити реалокацију с средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-511100-Издаци за изгр.и приб.објекат.1.500,00КМ 

-411100-Расходи за бруто плате...........1.640,00КМ 

-412600-Расходи по основу путовања...2.500,00КМ 

 

На позицију: 

-414100-Субвенције...............................1.500,00КМ 

-415200-Грантови у земљи.....................2.500,00КМ 

-638100-Остали издаци из транс...........1.640,00КМ 

II 

Налаже се служби буџета, тј.службенику 
задуженом за унос оперативног буџета да може на 

основу овог Рјешења извршити унос исте позиције 
по тачци 1 овог Рјешења. 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић,дипл.ек                                        

Број: 02/5-40- 2064 /20                                                                                                  

Датум: 13.11.2020.год                                                    

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи  Угљевик ,у мјесецу октобру , да  може 
извршити реалокацију с средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-Буџетска резерва................................9.000,00КМ 

На позицију: 

-416100-Помоћ поједницима..................4.000,00КМ 

-415200-Грантови у земљи.....................5.000,00КМ 

II 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић,дипл.ек                                     

Број: 02/5-40-2063 /20                                                                                                  

Датум: 13.11.2020.год                                                    

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Агенцији за 
развој малих и средњих предузећа  Угљевик ,у 
мјесецу октобру , да  може извршити реалокацију с 
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средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицијама: 

 

Са позиције: 

-411300-Расходи за накнаду за вријеме 
боловања..................................................1.787,00КМ 

 

На позицију: 

-638100-Остали издаци из 
трансакција...............................................1.787,00КМ 

II 

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

III 

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

               
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић,дипл.ек                                              

Број: 02/5-40-2054/20                                                                                                  

Датум: 13.11.2020.год    

                                                

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику ЈУ  Центру за 
социјални рад Угљевик,  за мјесец мај, да  може 
извршити унос унапријед средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицију: 

 

-412700-Расходи за стручне услуге...........106,00КМ 

-412600-Расходи по основу путовања.......121,00КМ 

 

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

 

III 

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

                                           . 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ        Василије Перић,дипл.ек                                                                                        

Број: 02/5-40-930/20                                                                                                   

Датум: 24.06.2020.год.      

                                           . 

 

 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад ,у мјесецу мају, да  може извршити 
реалокацију с средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-411100-Расходи за бруто плате............3.760,00КМ 

На позицију: 

-638100-Остали издаци из трансакција..3.760,00КМ 

 

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

III 

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

                                . 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић,дипл.ек                                                                

Број: 02/5-40-930/20                                                                                                    

Датум: 24.06.2020.год    

                                               

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ 
„Рудар“ Угљевик, за мјесец јун, да  може извршити 
унос унапријед средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицију: 

 

-412500-Расходи за текуће одржавање..7.850,00КМ 

 

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

 

III 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић,дипл.ек                                                            

Број: 02/5-40-933/20                                                                                                         

Датум: 25.06.2020.год. 

                                                                 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи Угљевик, за мјесец јун, да  може извршити 
унос унапријед средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицију: 

 

-511200-Издаци за инвест одржава..170.000,00КМ 

 

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

 

III 

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

                                           
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              Василије Перић,дипл.ек                                                             

Број: 02/5-40-951   /20                                                                                                         

Датум:30 .06.2020.год.    

                                                                 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ 
„Рудар“ Угљевик, за мјесец јун, да  може извршити 
унос унапријед средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицију: 

 

-412500-Расходи за текуће одржавање....100,00КМ 

 

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

 

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            Василије Перић,дипл.ек                                                           

Број: 02/5-40-962/20                                                                                                         

Датум: 01.07.2020.год.    

                                                                 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи Угљевик, за мјесец јун, да  може извршити 
унос унапријед средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицију: 

 

-416100-Дознаке грађанима који се испл.из 
буџета.......................................................5.000,00КМ 

-415200-Грантови у земљи....................20.000,00КМ 

 

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

III 

 

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

                                        
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            Василије Перић,дипл.ек                                                         

Број: 02/5-40- 976  /20                                                                                                         

Датум: 09  .07.2020.год.                                                                    

 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Центар за 
социјални рад  (Социјална заштита) Угљевик, за 
мјесец јун, да  може извршити унос унапријед 
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицију: 
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416100 – Дознаке на име соц.заштит...32.860,00КМ 

416300 – Дознаке пружиоц.услуга 
соц.зашт......................................................886,00КМ 

 

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

III 

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

                                                                                          
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            Василије Перић,дипл.ек                                                                       

Број: 02/5-40-977/20                                                                                                   

Датум: 03.07.2020.год.   

                                               

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи Угљевик, за мјесец јун, да  може извршити 
унос унапријед средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицију: 

 

-415200-Грантови у земљи...................50.000,00КМ 

 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић,дипл.ек                                                              

Број: 02/5-40-1002  /20                                                                                                         

Датум: 0 7 .07.2020.год.                                                                    

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Центар за 
социјални рад  Угљевик, за мјесец јун, да  може 
извршити унос унапријед средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицију: 

 

411200-Расходи за бруто накнаде..........7.740,00КМ 

 

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

 

III 

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

                                                                  
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ           Василије Перић,дипл.ек                                                                      

Број: 02/5-40-978/20                                                                                                   

Датум: 03.07.2020.год.     

                                             

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ 
„Рудар“ ,у мјесецу јуну, да  може извршити 
реалокацију с средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-412200-Расходи по основу утр.ел.енер....120,00КМ 

 

На позицију: 

-419100-Расходи по судским 
рјешењима...................................................120,00КМ 

 

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

III 

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

                                       . 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              Василије Перић,дипл.ек                                                                                  

Број: 02/5-40-982/20                                                                                                    

Датум: 06.07.2020.год                                                   

 



03.12.2020. СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 6 45 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ 
„Рудар“  Угљевик, за мјесец јун, да  може извршити 
унос унапријед средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицију: 

419100-Расходи по судским рјешењима...500,00КМ 

 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић,дипл.ек                                                                    

Број: 02/5-40-983/20                                                                                                   

Датум: 06.07.2020.год.                                                 

 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ 
„Рудар“  Угљевик, за мјесец јун, да  може извршити 
унос унапријед средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицију: 

412500-Расходи за текуће одржавање......350,00КМ 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            Василије Перић,дипл.ек                                                                  

Број: 02/5-40-970/20                                                                                                   

Датум: 06.07.2020.год.    

                                             . 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
културу „Филип Вишњић“  Угљевик, за мјесец јун, 
да  може извршити унос унапријед средстава у 
оквиру оперативног буџета на позицију: 

 

411100-Бруто плате запослених...........29.700,00КМ 

II 

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

 

III 

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

                           . 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                    
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            Василије Перић,дипл.ек                                                                        

Број: 02/5-40-990/20                                                                                                   

Датум: 06.07.2020.год.                                                

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Агенцији за 
развој малих и средњих предузећа Општине 
Угљевик ,у мјесецу јуну, да  може извршити 
реалокацију с средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-411200-Расходи за бруто накнаде........1.787,00КМ 

 

На позицију: 

-638100-Остали издаци из 
трансакција...............................................1.787,00КМ 

 

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

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            Василије Перић,дипл.ек                                                                        

Број: 02/5-40-989/20                                                                                                    

Датум: 06.07.2020.год                                                   

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ 
„Рудар“  Угљевик, за мјесец јун, да  може извршити 
унос унапријед средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицију: 

 

411200-Расходи за бруто накнаде.........3.300,00КМ 

 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић,дипл.ек                                                                    

Број: 02/5-40-997/20                                                                                                   

Датум: 07.07.2020.год.  

                                                

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечијем 
вртићу „Душко Радовић“  Угљевик, за мјесец јун, да  
може извршити унос унапријед средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицију: 

 

411200-Расходи за бруто накнаде........3.000,00КМ 

411300-Расходи за нак.плате за вријеме 
боловања.................................................1.433,00КМ 

516100-Издаци за набавку ситног 
инвентара..................................................250,00КМ 

 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            Василије Перић,дипл.ек                                                                    

Број: 02/5-40-1005/20                                                                                                   

Датум: 07.07.2020.год.                                                 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечијем 
вртићу „Душко Радовић“ Угљевик ,у мјесецу јуну, 
да  може извршити реалокацију с средстава у 
оквиру оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-511300-Издаци за набавку опреме..........115,00КМ 

 

На позицију: 

-516100-Издаци за набавку ситног инвен..115,00КМ 

 

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

III 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            Василије Перић,дипл.ек                                                                   

Број: 02/5-40-1005/20                                                                                                    

Датум: 07.07.2020.год    

                                                

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 
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Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи  Угљевик, за мјесец јун, да  може извршити 
унос унапријед средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицију: 

 

416100-Дознаке грађанима које се исп.из 
буџета.....................................................10.000,00КМ 

 

Извршити реалокацију буџетских средстава у 
оквиру оперативног буџета на следећим 
позицијама: 

Са позиције: 

412500-Расходи за текуће 
одржавање...................................................213,00КМ 

На позицију: 

412400-Расходи за материјал за 
пос.намјене..................................................213,00КМ 

II 

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

III 

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

                          . 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              Василије Перић,дипл.ек                                                                        

Број: 02/5-40-1021 /20                                                                                               

Датум: 09.07.2020.год.                                                 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад ,у мјесецу јуну, да  може извршити 
реалокацију с средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-411100-Расходи за бруто плате............3.564,00КМ 

 

На позицију: 

-638100-Остали издаци из трансакција..3.564,00КМ 

II 

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

III 

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

                           . 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            Василије Перић,дипл.ек                                                                

Број: 02/5-40-1016/20                                                                                                  

Датум: 08.07.2020.год   

                                                 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ 
„Рудар“  Угљевик, за мјесец јун, да  може извршити 
унос унапријед средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицију: 

 

411200-Расходи за бруто накнаде.........4.350,00КМ 

II 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић,дипл.ек                                                                     

Број: 02/5-40-1019/20                                                                                                 

Датум: 09.07.2020.год.                                                 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ 
„Рудар“  Угљевик, за мјесец јун, да  може извршити 
унос унапријед средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицију: 

 

411300-Расходи за накнаду плата............150,00КМ 

II 

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

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ           Василије Перић,дипл.ек                                                                    

Број: 02/5-40-1038/20                                                                                                 

Датум: 09.07.2020.год.            

                                      

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи Угљевик, за мјесец јун, да  може извршити 
унос унапријед средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицију: 

 

-415200-Грантови у земљи..............................5.000,00КМ 

-411100-Расходи за бруто плате 
запослених....................................................100.000,00КМ 

-638100-Остали издаци из 
трансакција.........................................................4.000,00КМ 

 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            Василије Перић,дипл.ек                                                                

Број: 02/5-40- 1103  /20                                                                                                         

Датум: 15 .07.2020.год.      

                                                      

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад ,у мјесецу јуну, да  може извршити 
реалокацију с средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-411100-Расходи за бруто плате.................40,00КМ 

-412900-Остали расходи............................280,00КМ 

На позицију: 

-638100-Остали издаци из трансакција.......40,00КМ 

-412700-Расходи за стручне услуге...........152,00КМ 

-412600-Расходи по основу путовања.......128,00КМ 

 

II 

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

III 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић,дипл.ек                                                                    

Број: 02/5-40-1073/20                                                                                                  

Датум: 13.07.2020.год    

                                              

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
културу „Филип Вишњић“ Угљевик ,у мјесецу јуну, 
да  може извршити реалокацију с средстава у 
оквиру оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

 

-411100-Расходи за бруто плате............3.000,00КМ 

 

На позицију: 

-638100-Остали издаци из трансакција..3.000,00КМ 

 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ           Василије Перић,дипл.ек                                                                   

Број: 02/5-40-1070/20                                                                                                  

Датум: 13.07.2020.год          
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечијем 
вртићу „Душко Радовић“ Угљевик ,у мјесецу јуну, 
да  може извршити реалокацију с средстава у 
оквиру оперативног буџета на позицијама: 

 
Са позиције: 

-511300-Издаци за набавку опреме.....................170,00КМ 

На позицију: 

-516100-Издаци за набавку ситног инвентара....170,00КМ 

 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић,дипл.ек                                                                   

Број: 02/5-40-1068/20                                                                                                  

Датум: 13.07.2020.год     

                                             

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечијем 
вртићу „Душко Радовић“ Угљевик, за мјесец јун, да  
може извршити унос унапријед средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицију: 

 

-411300-Расходи за накнаду плате за вријеме 
боловања.......................................................74,00КМ 

II 

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

III 

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

                        . 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            Василије Перић,дипл.ек                                                                     

Број: 02/5-40-1068/20                                                                                                 

Датум: 13.07.2020.год.    

                                              

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ 
Средњошколски центар „Михаило Петровић Алас“ 
Угљевик ,у мјесецу јуну, да  може извршити 
реалокацију с средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-411200-Расходи за бруто накнаде.......400,00КМ 

На позицију: 

-413900-Расходи по основу затезних 
камата.....................................................400,00КМ 

 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            Василије Перић,дипл.ек                                                                       

Број: 02/5-40-1097/20                                                                                                    

Датум: 14.07.2020.год                                                   

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи Угљевик, за мјесец јун, да  може извршити 
унос унапријед средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицију: 

 

-412700-Расходи за стручне услуге.....10.000,00КМ 

II 

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

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              Василије Перић,дипл.ек                                                                      

Број: 02/5-401118  /20                                                                                                 

Датум: 15   .07.2020.год.   

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи Угљевик, за мјесец јул, да  може извршити 
унос унапријед средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицију: 

 

-631900-Остали издаци из трансакција..8.300,00КМ 

 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ           Василије Перић,дипл.ек                                                                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1171  /20                                                                                                         

Датум: 21 .07.2020.год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ „Рудар“ 
Угљевик, за мјесец јул, да  може извршити унос 
унапријед средстава у оквиру оперативног буџета 
на позицију: 

 

-412500-Расходи за текуће одржавање...1.200,00КМ 

II 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом 
за унос оперативног буџета да може на основу овог 

Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 
овог Рјешења. 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић,дипл.ек                                                            

Број: 02/5-40-1156 /20                                                                                                         

Датум: 21.07.2020.год.   

                                                       

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ „Рудар“ 
,у мјесецу  јуну, да  може извршити реалокацију с 
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицијама: 

 

Са позиције: 

-411400-Расходи за отпремнине и 
јубиларне.......................................................695,00КМ 

На позицију: 

-638100-Остали издаци из 
трансакција...................................................695,00КМ 

 

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

III 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИ                    Василије Перић,дипл.ек                                                                        

Број: 02/5-40-1166/20                                                                                                  

Датум: 23.07.2020.год                                                   

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи  Угљевик, за мјесец јул, да  може извршити 
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унос унапријед средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицију: 

 

-511200-Издаци за инвестиционо 
одржавање...........................................130.000,00КМ 

 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић,дипл.ек                                                           

Број: 02/5-40-1667   /20                                                                                                         

Датум: 22.07.2020.год. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
културу „Филип Вишњић“ Угљевик ,у мјесецу  јулу, 
да  може извршити реалокацију с средстава у 
оквиру оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-411100-Бруто плате запослених...........2.700,00КМ 

-412900-Остали расходи.......................3.000,00КМ 

На позицију: 

-638100-Остали издаци из трансакција. 2.700,00КМ 

-412700-Расходи за стручне услуге.......3.000,00КМ 

 

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

 

III 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић,дипл.ек                                                                       

Број: 02/5-40-1175/20                                                                                                  

Датум: 23.07.2020.год         

                                           

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 

и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ 
„Рудар“ Угљевик, за мјесец јул, да  може извршити 
унос унапријед средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицију: 

 

-412400-Расходи за материјал за посебне 
намјене...........................................................65,00КМ 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић,дипл.ек                                                          

Број: 02/5-40-1213 /20                                                                                                         

Датум: 29.07.2020.год.      

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечијем 
вртићу „Душко Радовић“  Угљевик, за мјесец јул, 
да  може извршити унос унапријед средстава у 
оквиру оперативног буџета на позицију: 

 

511300-Издаци за набавку постројења и 
опреме.........................................................750,00КМ 

Извршити реалокацију буџетских средстава у 
оквиру оперативног буџета на следећим 
позицијама: 

Са позиције: 

511200-Издаци за инвестици.одржавањ...593,00КМ 

На позицију: 

516100-Издаци за набавку ситног инвент.593,00КМ 

II 

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

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

                           
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ             Василије Перић,дипл.ек                                                                       

Број: 02/5-40-1217 /20                                                                                               

Датум: 30.07.2020.год.   

                                            . 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Агенцији за 
развој малих и средњих предузећа Угљевик ,у 
мјесецу  јулу, да  може извршити реалокацију с 
средстава у оквиру оперативног буџета на 
позицијама: 

Са позиције: 

-411200-Расходи за бруто накнаде........1.787,00КМ 

На позицију: 

-638100-Остали издаци из трансакција..1.787,00КМ 

 

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

III 

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

                                          . 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              Василије Перић,дипл.ек                                                                    

Број: 02/5-40-1216/20                                                                                                  

Датум: 30.07.2020.год                                             

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи Угљевик, за мјесец август, да  може 
извршити унос унапријед средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицију: 

 

-415200-Грантови у земљи..................100.000,00КМ 

Налаже се служби буџета, тј.службенику 
задуженом за унос оперативног буџета да може на 

основу овог Рјешења извршити унос исте позиције 
по тачци 1 овог Рјешења. 

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ           Василије Перић,дипл.ек                                                              

Број: 02/5-40-  1241  /20                                                                                                         

Датум: 04 .08.2020.год.    

                                                      

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечијем 
вртићу „Душко Радовић“ Угљевик ,у мјесецу  јулу, 
да  може извршити реалокацију с средстава у 
оквиру оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-511200-Издаци за инвестиционо одржав...15,00КМ 

На позицију: 

-516100-Издаци за набавку ситног инвент..15,00КМ 

 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ             Василије Перић,дипл.ек                                                                  

Број: 02/5-40-1227/20                                                                                                  

Датум: 04.08.2020.год                                                  

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечијем 
вртићу „Душко Радовић“  Угљевик, за мјесец јул, 
да  може извршити унос унапријед средстава у 
оквиру оперативног буџета на позицију: 
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-411300-Расходи за накнаде плате за вријеме 
боловања................................................774,00КМ 

 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић,дипл.ек                                                         

Број: 02/5-40-1234/20                                                                                                         

Датум: 04.08.2020.год.     

                                                    

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи Угљевик ,у мјесецу  јулу, да  може 
извршити реалокацију с средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицијама: 

 

Са позиције: 

-511100-Издаци за изградњу и прибављање зграде 
и објеката...........................................100.000,00КМ 

На позицију: 

-415200-Грантови у земљи..................100.000,00КМ 

 

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

 

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              Василије Перић,дипл.ек                                                                     

Број: 02/5-40-  1245  /20                                                                                                  

Датум:11 .08.2020.год        

                                            

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

Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ  
„Рудар“  Угљевик, за мјесец јул, да  може извршити 
унос унапријед средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицију: 

 

-412500-Расходи за текуће одржавање..1.575,00КМ 

 

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

 

III 

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

                                    . 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић,дипл.ек                                                             

Број: 02/5-40-1249/20                                                                                                         

Датум: 06.08.2020.год.                                                        

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
културу „Филип Вишњић“  Угљевик, за мјесец јул, 
да  може извршити унос унапријед средстава у 
оквиру оперативног буџета на позицију: 

 

-411100-Бруто плате запослених..........54.750,00КМ 

 

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

III 

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

                              . 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ       Василије Перић,дипл.ек                                                           

Број: 02/5-40-1251/20                                                                                                         

Датум: 07.08.2020.год.   

                                                        

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
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и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ 
„Рудар“  Угљевик, за мјесец јул, да  може извршити 
унос унапријед средстава у оквиру оперативног 
буџета на позицију: 

 

-412400-Расходи за материјал за посебне 
намјене..........................................................60,00КМ 

-411200-Расходи за бруто накнаде........3.650,00КМ 

 

Извршити реалокацију буџетских средстава у 
оквиру оперативног буџета на следећим 
позицијама: 

 

Са позиције: 

-412300-Расходи за режијски материјал....60,00КМ 

 

На позицију: 

-412400-Расходи за материјал за посебне 
намјене........................................................60,00КМ 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ             Василије Перић,дипл.ек                                                                                                    

Број: 02/5-40-1252 /20                                                                                               

Датум: 07.08.2020.год.   

                                              . 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и  члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. 
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за 
2020. годину, Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи Угљевик, за мјесец август, да  може 
извршити унос унапријед средстава у оквиру 
оперативног буџета на позицију: 

 

-415200-Грантови у земљи............162.500,00КМ 

 

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

III 

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

                                   . 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић,дипл.ек                                                            

Број: 02/5-40- 1269  /20                                                                                                         

Датум: 07.08.2020.год.     

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове  

Трг Драже Михаиловића  бр. 1 

76330 Угљевик  

Број: 02-372-40/20 

Дана:08.10.2020.године 

                                                                                

О Г Л А С 

 

Одјељење за просторно  уређење и стамбено 
комуналне послове Општине Угљевик, Трг Драже 
Михаиловића број 1.  76330 Угљевик  на  основу 
рјешења 02/4-372-40/20 од 08.10.2020. године  
извршио је у регистру заједница  етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број 3/20 
упис оснивања   Заједнице  етажних власника 
улица ,,Краља Петра I, бр. 11    Угљевик  са 
сљедећим подацима: 

 

Број оснивача 9. Дјелатност заједнице 
изнајмљивање и пословање сопственим 
некретнинама или некретнинама узетим у закзп. 
Заједница је овлаштена да у правном промету са 
трећим лицима закључује уговоре и обавља друге 
послове правног промета у оквиру својих 
дјелатности самостално и без ограничења. 

Заједница одговара за своје обавезе цјелокупном 
својом имовином . Чланови и одговарају до висине 
свог удјела.  

Душко Тодоровић предсједник Скупштине етажних 
власника заступа заједницу самостално и без 
ограничења.   

 

                            Службено лице органа  

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                               

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове  

Трг Драже Михаиловића  бр. 1 

76330 Угљевик  

Број: 02-4-372-32/20 

Дана:10.09.2020.године 
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О Г Л А С 

 

Одјељење за просторно  уређење и стамбено 
комуналне послове Општине Угљевик, Трг Драже 
Михаиловића број 1.  76330 Угљевик  на  основу 
рјешења 02/4-372-32/20 од 10.09.2020. године  
извршио је у регистру заједница  етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број 2/20 
упис оснивања    заједница  етажних власника ул.  
,,Краља  Петра I,,  број 9. Угљевик са  сљедећим 
подацима: 

 

Број оснивача 9. Дјелатности заједнице: 
изнајмљивање и пословање сопственим 
некретнинама  узетим у закуп, обезбјеђивање 
средстава за одржавање заједничких дијелова и 
уређаја зграде и друге трошкове  управљања 
зградом, кориштење   заједничких просторија и 
дијелова зграде, одржавање заједничких дијелова и 
уређаја зграде и други послови одређени уговором 
о оснивању.  

Заједница је овлаштена да у правном промету са 
трећим лицима закључује  уговоре и обавља друге 

послове правног промета у оквиру своје 
дјелатности самостално и без ограничења. 
Заједница је овлаштена да обавља, извршава 
обавезе цјелокупном својом имовином за обавезе 
заједнице  одговарају  оснивачи и чланови у складу   
са уговоромо оснивању заједнице етажних 
власника. Љубомир Петровић предсједник 
Скупштине заједнице етажних власника заступа 
заједницу самостално  и без ограничења.  

 

Службено лице органа  
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