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На основу члана 50, а у вези са чланом 41, став 1
и 53, став 1 Пословника о раду Скупштине
општине Угљевик (Службени билтен Општине
Угљевик, број: 8/17), уважавајући Приједлог
поднесен од стране 12 одборника у Скупштини
општине Угљевик број: 02/111-10/22 од 28.2.2022.
године, Скупштина општине Угљевик, на својој
деветој сједници, одржаној дана 8.3.2022. године,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ
Члан 1.
Разрјешава се Комисија за избор и именовање,
именована
Рјешењем
Скупштине
општине
Угљевик број: 01-111-2/21 од 28.1.2021. године, у
следећем саставу:
1.Цвјетана Драгоњић, предсједник,
2.Гавро Милошевић, члан,
3.Чедомир Лујановић, члан,
4.Драгомир Секулић, члан и
5.Недељко Марковић, члан.
Скупштина општине Угљевик констатује да је члан
Комисије за избор и именовање, Недељко
Марковић, поднио оставку на мјесто члана
Комисије за избор и именовање број: 02/111-9/22
од 25.2.2022. године, која се овим Рјешењем
прихвата.
Члан 2.
Задужује се секретар Скупштине општине
Угљевик, именован Рјешењем Скупштине општине
Угљевик, број: 01-111-148/21 од 19.11.2021.

године, да у складу са чланом 55, став 4 Статута
Општине Угљевик (Службени билтен Општине
Угљевик, број: 7/17 и 5/21) и чланом 31
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик
(Службени билтен Општине Угљевик, број: 8/17)
изврши објављивање овог Рјешења у Службеном
билтену Општине Угљевик.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у Службеном билтену општине
Угљевик.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Рјешењем Скупштине општине Угљевик број: 01111-2/21 од 28.1.2021. године, које је донесено на
конститутивној сједници Скупштине општине
Угљевик, одржаној дана 28.1.2021. године,
именована је Комисија за избор и именовање, у
следећем саставу:
1.Цвјетана Драгоњић, предсједник,
2.Гавро Милошевић, члан,
3.Чедомир Лујановић, члан,
4.Драгомир Секулић, члан и
5.Недељко Марковић, члан.
Чланом 53, став 2, Пословника о раду Скупштине
општине Угљевик (Службени билтен Општине
Угљевик, број: 8/17), дефинисано је да листу
кандидата за избор предсједника и чланова
Комисије за избор и именовање подноси
предсједавајући прве сједнице скупштине, а на
основу претходних консултација са политичким
странкама,
коалицијама
и
независним
одборницима, који имају своје одборнике у
Скупштини.
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Како је дошло до промјене скупштинске већине, те
смањења броја изабраних одборника у Скупштини
општине Угљевик, испред политичке партије Српска демократска странка (СДС), тако да
наведена странка сада има осам одборника, а да
је приликом одржавања конститутивне сједнице
Скупштине општине Угљевик, дана 28.1.2021.
године, иста имала девет одборника, те у циљу
једнаке страначке заступљености, дефинисане
чланом 41, став 1 Пословника о раду Скупштине
општине Угљевик, с тим у вези поштовања
принципа сразмјерности, дефинисаног чланом 53,
став 1 Пословника о раду Скупштине општине
Угљевик, а самим
тим и несметаног
функционисања и рада Комисије за избор и
именовање, приступило се доношењу овог
Рјешења.
Принцип једнаке страначке заступљености и
сразмјерности је потребно постићи из разлога што
су у предметној комисији, која је именована
Рјешењем скупштине општине Угљевик број: 01111-2/21 од 28.1.2021. године, била именована три
члана, који су одборници испред политичке партије
– Српска демократска странка, један члан, који је
одборник испред политичке партије – Партија
демократског прогреса и један члан, који је
одборник испред политичке партије – Савез
независних социјалдемократа – Милорад Додик,
док одборници осталих политичких партија,
коалиција и независни одборници, нису били
заступљени у предметној комисији.
Додатни разлог доношења овог рјешења јесте и
оставка члана Комисије за избор и именовање,
Недељка Марковића, која је поднесена дана
25.2.2022. године, под бројем: 02/111-9/22, у којој
су наведени разлози за оставку, односно промјена
скупштинске већине у Скупштини општине
Угљевик, што је 12 одборника Скупштине општине
Угљевик истакло кроз Обавјештење о промјени
скупштинске већине од 7.2.2022. године и Захтјев иницијатива за сазивање и одржавање сједнице
Скупштине општине Угљевик од 7.2.2022. године,
те потреба обезбјеђења једнаке страначке
заступљености и сразмјерности представника
политичких партија у Скупштини општине Угљевик
у Комисији за избор и именовање.
Због свега напријед наведеног одлучено је као у
диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број: 01- 111- 15 /22
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум, 08.03.2022. године
Ђоко Симић, професор

На основу члана 12, а у вези са чланом 41, став 1
и 53, став 1 Пословника о раду Скупштине
општине Угљевик (Службени билтен Општине
Угљевик, број: 8/17), уважавајући Приједлог

05.4.2022.

поднесен од стране 12 одборника у Скупштини
општине Угљевик број: 02/111-10/22 од 28.2.2022.
године, Скупштина општине Угљевик, на својој
деветој сједници, одржаној дана 8.3.2022. године,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ
Члан 1.
Именује се Комисија за избор и именовање, у
следећем саставу:
1.Недељко Марковић, предсједник,
2.Милорад Симић, члан,
3.Милан Вићић, члан и
4.Вујо Марковић, члан.
Члан 2.
Задужује се секретар Скупштине општине
Угљевик, именован Рјешењем Скупштине општине
Угљевик, број: 01-111-148/21 од 19.11.2021.
године, да у складу са чланом 55, став 4 Статута
Општине Угљевик (Службени билтен Општине
Угљевик, број: 7/17 и 5/21) и чланом 31
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик
(Службени билтен Општине Угљевик, број: 8/17)
изврши објављивање овог Рјешења у Службеном
билтену Општине Угљевик.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у Службеном билтену општине
Угљевик.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Имајући у виду да је Скупштина општине Угљевик
донијела Рјешење о разрјешењу Комисије за избор
и именовање број:01-111-15/22 од 8.3.2022.
године, те ради несметаног рада и функционисања
предметног радног тијела и с тим у вези
извршавања Законом о локалној самоуправи,
Статутом Општине Угљевик и Пословником о раду
Скупштине
општине
Угљевик
дефинисаних
задатака, Скупштина општине Угљевик је
приступила доношењу рјешења о именовању
Комисије за избор и именовање, уз поштовање
принципа једнаке страначке заступљености у
Скупштини општине Угљевик из члана 41, став 1
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик, и
поштовања принципа сразмјерности, из члана 53,
став 1 Пословника о раду Скупштине општине
Угљевик, на начин да је обезбјеђена максимална
заступљеност и сразмјерност свих политичких
субјеката, јер свих пет предложених чланова ове
Комисије
припада
различитим
политичким
партијама у Скупштини општине Угљевик, што није
био случај раније.
Предложени члан за Комисију, Цвјетана Драгоњић
је одбила чланство у Комисији те се именују
четири члана.
Пети члан ће се именовати
накнадно на наредној сједници.

05.4.2022.
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Угљевик, број: 8/17), дана 28.2.2022. године, од
Због свега напријед наведеног одлучено је као у стране 12 одборника Општине Угљевик, поднесен
је приједлог за разрјешење предсједника
диспозитиву.
Скупштине општине Угљевик број: 02/111-11/22, а
из разлога утврђених Законом, Статутом и
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Пословником о раду, с обзиром да своја права и
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
дужности није вршио у складу са истим, чиме је
Број: 01- 111- 16 /22
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
учинио веће пропусте у раду и злоупотребе
Датум, 08.03.2022. године
Ђоко Симић, професор
функције, коју обавља.
Чланом 84 Пословника о раду Скупштине општине
На основу члана 39, став 2, тачка 21 Закона о
Угљевик дефинисано је да се позив за сједницу
локалној самоуправи (Службени гласник РС бр.
скупштине упућује најмање седам дана прије
97/16, 36/19 и 61/21), члана 37, став 2, тачка 23 и
одржавања сједнице одборницима, начелнику
члана 45 Статута Општине Угљевик (Службени
општине, начелницима одјељења и служби
билтен Општине Угљевик, број: 7/17 и 5/21), члана
општинске управе, и осталим учесницима, заједно
174, а у вези са чланом 178 и 179 Пословника о
са приједлогом дневног реда и припремљеним
раду Скупштине општине Угљевик (Службени
материјалима по појединим тачкама дневног реда.
билтен Општине Угљевик, број: 8/17), уважавајући
Како је сазивање и организација сједнице
Приједлог поднесен од стране 12 одборника у
Скупштине општине у надлежности предсједника
Скупштини општине Угљевик број: 02/111-11/22 од
Скупштине општине, неспорно је да у претходном
28.2.2022. године, Скупштина општине Угљевик, на
периоду сазиви, а посебно материјали по
својој деветој сједници, одржаној дана 8.3.2022.
предложеним тачкама дневног реда, одборницима
године, д о н о с и
у Скупштини општине Угљевик нису достављани у
року прописаним чланом 84 Пословника о раду
РЈЕШЕЊЕ
скупштине општине Угљевик, чему су одборници у
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА
више наврата примједбовали на записник са
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
сједница Скупштине, а што се може утврдити
увидом у записнике, као и тонске снимке са
Члан 1.
одржаних сједница Скупштине општине Угљевик у
Разрјешава се предсједник Скупштине општине
претходном периоду.
Угљевик, Симић Ђоко, из Угљевика, именован
Надаље, предсједник скупштине није обезбједио
Рјешењем Скупштине општине Угљевик број: 01да се, сходно Програму рада Скупштине општине
111-3/21 од 28.1.2021. године.
Угљевик за 2021. годину, Скупштини општине
Угљевик, достави на разматрање Извјештаји о
Члан 2.
раду Центра за културу „Филип Вишњић“ Угљевик
Задужује се секретар Скупштине општине
и JУ Спортско рекреативног центра „Рудар“
Угљевик, именован Рјешењем Скупштине општине
Угљевик, чиме је прекршен Програм рада
Угљевик, број: 01-111-148/21 од 19.11.2021.
Скупштине општине Угљевик за 2021. годину, као
године, да у складу са чланом 55, став 4 Статута
и Пословник о раду Скупштине општине Угљевик.
Општине Угљевик (Службени билтен Општине
Даље, предсједник скупштине није обезбједио
Угљевик, број: 7/17 и 5/21) и чланом 31
извршење правноснажне Пресуде Окружног суда у
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик
Бијељини број: 12 0 У 007377 19 У од 30.9.2020.
(Службени билтен Општине Угљевик, број: 8/17)
године, којом је утврђена незаконитост Рјешења
изврши објављивање овог Рјешења у Службеном
Скупштине општине Угљевик број: 01-111-12/19 од
билтену Општине Угљевик.
29.3.2019. године, а које рјешење је донесено у
поступку по јавном конкурсу за избор и именовање
Члан 3.
једног члана Одбора за жалбе Општине Угљевик
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
број: 01-111-5/19 од 23.1.2019. године.
ће се објавити у Службеном билтену општине
Како Скупштина општине Угљевик, у законом
Угљевик.
дефинисаном року од 30 дана, од дана запримања
пресуде Окружног суда у Бијељини број: 12 0 У
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
007377 19 У од 30.9.2020. године, није донијела
Рјешењем Скупштине општине Угљевик број: 01нови управни акт у складу са правним схватањем и
111-3/21 од 28.1.2021. године, које је донесено на
чињеницама, утврђеним у предметној пресуди, а
конститутивној сједници Скупштине општине
што је неспорна законска обавеза из члана 50, 51
Угљевик, одржаној дана 28.1.2021. године, за
и 52 (поглавље 6 – обавезност пресуде) Закона о
предсједника
Скупштине
општине
Угљевик
управним
споровима
(Службени
гласник
изабран је Симић Ђоко, из Угљевика.
Републике Српске бр. 109/05 и 63/11), проведен је
и извршни поступак, те је Окружни суд у Бијељини,
дана 16.6.2021. године, донио Рјешење број: 12 0
У складу са чланом 45 Статута Општине Угљевик
У 007377 21 У 2, које гласи:
(Службени билтен Општине Угљевик, број: 7/17 и
„Налаже се Скупштини општине Угљевик да
5/21) и чланом 178 Пословника о раду Скупштине
поступи по пресуди овог суда број: 12 0 У 007377
општине Угљевик (Службени билтен Општине
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19 У од 30.9.2020. године и израженом правном
схватању, тако што ће донијети нови управни
акт у року од 30 дана, почев од првог наредног
дана након пријема овог рјешења.“
Предметно рјешење Општина Угљевик запримила
је 18.6.2021. године, али до данашњег дана није
донесено ново рјешење у складу са правним
схватањем и чињеницама, утврђеним у предметној
пресуди, чиме је дошло до повреде Закона о
управним споровима, као и одредбе чланова од
153 до 157 Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник РС бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и
члана 58 Статута Општине Угљевик (Службени
билтен Општине Угљевик, број: 7/17 и 5/21), јер
Одбор за жалбе Општине Угљевик још од 2019.
године није конституисан у пуном капацитету (три
члана), при чему је у периоду до утврђивања
незаконитости рјешења Скупштине општине
Угљевик од број: 01-111-12/19 од 29.3.2019.
године, у саставу Одбора за жалбе учествовало
лице, које не испуњава законом дефинисане
услове за чланство у Одбору за жалбе, а од
утврђивања незаконитости рјешења није дошло до
именовања новог лица, које испуњава све законом
дефинисане услове и које је по поновном
извјештају Комисије за спровођење јавног
конкурса, предложено за именовање.
Имајући у виду вођење предметних судских
поступака, у којима је утврђено незаконито
поступање, проузроковани су судски и адвокатски
трошкови, које је у коначности сносила Општина
Угљевик, а који су наплаћени из буџетских
средстава,
што
представља
нерационално
трошење буџетских – јавних средстава Општине
Угљевик.
О садржини предметне пресуде од 30.9.2020.
године, као и налогу из рјешења Окружног суда у
Бијељини од 16.6.2021. године, а путем Захтјева
за достављање информација број: 01-053-25/21 од
15.10.2021. године, обавјештени су начелник
Општине Угљевик, предсједник Скупштне општине
Угљевик, потпредсједник Скупштине општине
Угљевик, као и сви одборници у Скупштини
општине Угљевик (23 одборника).
На предметни захтјев одговорио је секретар
Скупштине општине Угљевик, путем акта број:
01/2-053-25/21 од 29.10.2021. године, у којем је,
између осталог наведено, да је Комисија за
спровођење јавног конкурса за избор Одбора за
жалбе поступила по пресуди суда од 30.9.2020.
године, на начин да је, као овлашћени предлагач
материјала, у форми приједлога, доставила
рјешење посебној организационој јединици у
оквиру општинске управе, на даљу обраду, а затим
је исто достављено одборницима Општине
Угљевик, да је обавеза за поступање по пресуди
дефинисана поглављем 6 Закона о управним
споровима, те да рјешење Окружног суда у
Бијељини од 16.6.2021. године, са напријед
наведеним
налогом,
није
достављено
одборницима Општине Угљевик.
Слиједом свих напријед наведених разлога,
неспорно је да су испуњени услови из члана 45

05.4.2022.

Статута Општине Угљевик и члана 178
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик,
за доношење рјешења о разрјешењу предсједника
Скупштине општине Угљевик.
Због свега напријед наведеног одлучено је као у
диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број: 01- 111- 17 / 22
ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум, 08.03.2022. године
Драган Ђокић

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник РС бр.
97/16, 36/19 и 61/21), ), члана 37. став 2. тачка 23.
Статута Општине Угљевик (Службени билтен
Општине Угљевик, број: 7/17 и 5/21), члана 83.ст 4.
члана 174. а у вези са члановима 175.-177.
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик
(Службени билтен Општине Угљевик, број: 8/17),
уважавајући Приједлог поднесен од стране Комисије
за избор и именовање именоване Рјешењем бр.01111-16/22 од 08.03.2022. године, Скупштина
општине Угљевик, на својој деветој сједници,
одржаној дана 31.03.2022. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Члан 1.
За предсједника Скупштине општине Угљевик,
именује се Зоран Лазић, дипл. менаџер из
Угљевика.
Члан 2.
Задужује се секретар Скупштине општине Угљевик,
именован Рјешењем Скупштине општине Угљевик,
број: 01-111-148/21 од 19.11.2021. године, да у
складу са чланом 55. став 4. Статута Општине
Угљевик (Службени билтен Општине Угљевик, број:
7/17 и 5/21) и чланом 31. Пословника о раду
Скупштине општине Угљевик (Службени билтен
Општине Угљевик, број: 8/17) изврши објављивање
овог Рјешења у Службеном билтену Општине
Угљевик.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у Службеном билтену општине Угљевик.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Рјешењем Скупштине општине Угљевик број: 01111-17/22 од 08.03.2022. године, које је донесено
на деветој редовној сједници Скупштине општине
Угљевик, одржаној дана 8.3.2022. године,
разријешен је дужности предсједника Скупштине
општине Угљевик, Симић Ђоко, из Угљевика, из
ког разлога је Скупштина општине Угљевик
приступила доношењу овог рјешења, којом је за
предсједника
Скупштине
општине
Угљевик
именовала Зорана Лазића из Угљевика.
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Због свега напријед наведеног одлучено је као у
диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број: 01- 111- 24 /22
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СО-е
Датум, 31.03.2022. године
Жарко Новаковић

На основу члана 46. – 51. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник РС бр. 97/16, 36/19
и 61/21), члана 37. члана 49. – 53. Статута
Општине Угљевик (Службени билтен Општине
Угљевик, број: 7/17 и 5/21) и члана 184. и 185.
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик
(Службени билтен Општине Угљевик, број: 8/17),
уважавајући Приједлог поднесен од стране
Комисије за избор и именовање именоване
Рјешењем бр.01-111-16/22 од 08.03.2022. године,
Скупштина општине Угљевик, на својој деветој
сједници, одржаној дана 31.03.2022. године,доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЈЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Члан 1.
Именује се Комисија за примопредају дужности
предсједника Скупштине општине Угљевик, у
следећем саставу:
1.Драган Јовић, предсједник,
Вујо Марковић, замјеник предсједника,
2.Жарко Новаковић, члан,
Милорад Симић, замјеник члана,
3.Драган Гајић, члан,
Бојан Бојић, замјеник члана.
Члан 2.
Задатак Комисије је да, у складу са одредбама
Закона о локалној самоуправи (Службени гласник
РС бр. 97/16, 36/19 и 61/21), Статута Општине
Угљевик (Службени билтен Општине Угљевик,
број: 7/17 и 5/21) и Пословника о раду Скупштине
општине Угљевик (Службени билтен Општине
Угљевик, број: 8/17), изврши примопредају
дужности
између
предсједника
Скупштине
општине Угљевик, који је разријешен Рјешењем
Скупштине општине Угљевик број: 01-111-17/22 од
08.03.2022. године и предсједника Скупштине
општине Угљевик, Зорана Лазића који је именован
Рјешењем Скупштине општине Угљевик број: 01111-24/22 од 31.03.2022. године.
Примопредају дужности је потребно извршити на
дан 31.03.2022. године, као дана доношења и
ступања на снагу рјешења из става 1. овог члана.
Именована Комисија је дужна сачинити записник о
примопредаји дужности, те све послове у вези
примопредаје, а сходно члану 47. Закона о
локалној самоуправи и члану 50. Статута Општине
Угљевик, извршити у року од 8 дана од дана
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ступања на снагу рјешења из става 1 овог члана,
као и овог рјешења о именовању комисије, те исти
доставити Скупштини општине Угљевик.
Члан 3.
Задужује се секретар Скупштине општине
Угљевик, именован Рјешењем Скупштине општине
Угљевик, број: 01-111-148/21 од 19.11.2021.
године, да у складу са чланом 55. став 4. Статута
Општине Угљевик (Службени билтен Општине
Угљевик, број: 7/17 и 5/21) и чланом 31.
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик
(Службени билтен Општине Угљевик, број: 8/17)
изврши објављивање овог Рјешења у Службеном
билтену Општине Угљевик.
Члан 4.
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у Службеном билтену општине
Угљевик.
О Б Р А З Л О Ж Е ЊЕ
Рјешењем Скупштине општине Угљевик број:01111-17/22 од 08.03.2022. године, које рјешење је
ступило на снагу дана 8.3.2022. године,
разријешен је дужности предсједника Скупштине
општине Угљевик, Симић Ђоко, из Угљевика.
Такође, Рјешењем Скупштине општине Угљевик
број:01-111-24/22 од 31.03.2022. године, које
рјешење је ступило на снагу дана 31.03.2022.
године, изабран је за предсједника Скупштине
општине Угљевик, Зоран Лазић из Угљевика.
Из наведених разлога створила се неопходност
примопредаје дужности предсједника Скупштине
општине Угљевик, те због ефикасности у погледу
провођења поступка примопредаје дужности
предсједника
Скупштине општине Угљевик,
Скупштина општине Угљевик је, користећи
овлаштења из члана 51. Закона о локалној
самоуправи и члана 53. Статута Општине
Угљевик, приступила именовању привремене
комисије (радног тијела) за обављање послова
потребне примопредаје дужности предсједника
Скупштине општине Угљевик.
Због свега напријед наведеног одлучено је као у
диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број: 01- 111- 25 /22
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум, 31.03.2022. године
Зоран Лазић

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник РС бр.
97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. став 2. тачка 23. и
члана 45. Статута Општине Угљевик (Службени
билтен Општине Угљевик, број: 7/17 и 5/21), члана
174. а у вези са чланом 178. и 179. Пословника о
раду Скупштине општине Угљевик (Службени
билтен Општине Угљевик, број: 8/17), уважавајући
Приједлог поднесен од стране 12 одборника у
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Скупштини општине Угљевик број: 02/111-12/22 од
28.2.2022. године, Скупштина општине Угљевик, на
својој деветој сједници, одржаној дана 31.03.2022.
године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Члан 1.
Разрјешава се потпредсједник Скупштине општине
Угљевик, Ђокић Драган, из Горње Трнове,
именован Рјешењем Скупштине општине Угљевик
број: 01-111-5/21 од 28.1.2021. године.
Члан 2.
Задужује се секретар Скупштине општине
Угљевик, именован Рјешењем Скупштине општине
Угљевик, број: 01-111-148/21 од 19.11.2021.
године, да у складу са чланом 55, став 4. Статута
Општине Угљевик (Службени билтен Општине
Угљевик, број: 7/17 и 5/21) и чланом 31.
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик
(Службени билтен Општине Угљевик, број: 8/17)
изврши објављивање овог Рјешења у Службеном
билтену Општине Угљевик.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у Службеном билтену општине
Угљевик.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Рјешењем Скупштине општине Угљевик број: 01111-5/21 од 28.1.2021. године, које је донесено на
конститутивној сједници Скупштине општине
Угљевик, одржаној дана 28.1.2021. године, за
потпредсједника Скупштине општине Угљевик
изабран је Ђокић Драган, из Горње Трнове.
У складу са чланом 45. Статута Општине Угљевик
(Службени билтен Општине Угљевик, број: 7/17 и
5/21) и чланом 178. Пословника о раду Скупштине
општине Угљевик (Службени билтен Општине
Угљевик, број: 8/17), дана 28.2.2022. године, од
стране 12 одборника Општине Угљевик, поднесен
је приједлог за разрјешење потпредсједника
Скупштине општине Угљевик број: 02/111-12/22, а
из разлога утврђених Законом, Статутом и
Пословником о раду Скупштине општине Угљевик,
с обзиром да своја права и дужности није вршио у
складу са истим, чиме је учинио веће пропусте у
раду и злоупотребе функције, коју обавља.
Чланом 84. Пословника о раду Скупштине
општине Угљевик дефинисано је да се позив за
сједницу скупштине упућује најмање седам дана
прије
одржавања
сједнице
одборницима,
начелнику општине, начелницима одјељења и
служби општинске управе, и осталим учесницима,
заједно са приједлогом дневног реда и
припремљеним материјалима по појединим
тачкама дневног реда.

05.4.2022.

Како је сазивање и организација сједнице
Скупштине
општине
у
надлежности
потпредсједника Скупштине општине, неспорно је
да у претходном периоду сазиви, а посебно
материјали по предложеним тачкама дневног
реда, одборницима у Скупштини општине Угљевик
нису достављани у року прописаним чланом 84
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик,
чему су одборници у више наврата примједбовали
на записник са сједница Скупштине, а што се може
утврдити увидом у записнике, као и тонске снимке
са одржаних сједница Скупштине општине
Угљевик у претходном периоду.
Надаље,
потпредсједник
скупштине
није
обезбједио да се, сходно Програму рада
Скупштине општине Угљевик за 2021. годину,
Скупштини општине Угљевик, достави на
разматрање Извјештаји о раду Центра за културу
„Филип Вишњић“ Угљевик и JУ Спортско
рекреативног центра „Рудар“ Угљевик, чиме је
прекршен Програм рада Скупштине општине
Угљевик за 2021. годину, као и Пословник о раду
Скупштине општине Угљевик.
Даље, потпредсједник скупштине није обезбједио
извршење правноснажне Пресуде Окружног суда у
Бијељини број: 12 0 У 007377 19 У од 30.9.2020.
године, којом је утврђена незаконитост Рјешења
Скупштине општине Угљевик број: 01-111-12/19 од
29.3.2019. године, а које рјешење је донесено у
поступку по јавном конкурсу за избор и именовање
једног члана Одбора за жалбе Општине Угљевик
број: 01-111-5/19 од 23.1.2019. године.
Како Скупштина општине Угљевик, у законом
дефинисаном року од 30 дана, од дана запримања
пресуде Окружног суда у Бијељини број: 12 0 У
007377 19 У од 30.9.2020. године, није донијела
нови управни акт у складу са правним схватањем и
чињеницама, утврђеним у предметној пресуди, а
што је неспорна законска обавеза из члана 50, 51
и 52 (поглавље 6 – обавезност пресуде) Закона о
управним
споровима
(Службени
гласник
Републике Српске бр. 109/05 и 63/11), проведен је
и извршни поступак, те је Окружни суд у Бијељини,
дана 16.6.2021. године, донио Рјешење број: 12 0
У 007377 21 У 2, које гласи:
„Налаже се Скупштини општине Угљевик да
поступи по пресуди овог суда број: 12 0 У 007377
19 У од 30.9.2020. године и израженом правном
схватању, тако што ће донијети нови управни
акт у року од 30 дана, почев од првог наредног
дана након пријема овог рјешења.“
Предметно рјешење Општина Угљевик запримила
је 18.6.2021. године, али до данашњег дана није
донесено ново рјешење у складу са правним
схватањем и чињеницама, утврђеним у предметној
пресуди, чиме је дошло до повреде Закона о
управним споровима, као и одредбе чланова од
153 до 157 Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник РС бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и
члана 58 Статута Општине Угљевик (Службени
билтен Општине Угљевик, број: 7/17 и 5/21), јер
Одбор за жалбе Општине Угљевик још од 2019.
године није конституисан у пуном капацитету (три
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члана), при чему је у периоду до утврђивања
незаконитости рјешења Скупштине општине
Угљевик од број: 01-111-12/19 од 29.3.2019.
године, у саставу Одбора за жалбе учествовало
лице, које не испуњава законом дефинисане
услове за чланство у Одбору за жалбе, а од
утврђивања незаконитости рјешења није дошло до
именовања новог лица, које испуњава све законом
дефинисане услове и које је по поновном
извјештају Комисије за спровођење јавног
конкурса, предложено за именовање.
Имајући у виду вођење предметних судских
поступака, у којима је утврђено незаконито
поступање, проузроковани су судски и адвокатски
трошкови, које је у коначности сносила Општина
Угљевик, а који су наплаћени из буџетских
средстава,
што
представља
нерационално
трошење буџетских – јавних средстава Општине
Угљевик.
О садржини предметне пресуде од 30.9.2020.
године, као и налогу из рјешења Окружног суда у
Бијељини од 16.6.2021. године, а путем Захтјева
за достављање информација број: 01-053-25/21 од
15.10.2021. године, обавјештени су начелник
Општине Угљевик, предсједник Скупштне општине
Угљевик, потпредсједник Скупштине општине
Угљевик, као и сви одборници у Скупштини
општине Угљевик (23 одборника).
На предметни захтјев одговорио је секретар
Скупштине општине Угљевик, путем акта број:
01/2-053-25/21 од 29.10.2021. године, у којем је,
између осталог наведено, да је Комисија за
спровођење јавног конкурса за избор Одбора за
жалбе поступила по пресуди суда од 30.9.2020.
године, на начин да је, као овлашћени предлагач
материјала, у форми приједлога, доставила
рјешење посебној организационој јединици у
оквиру општинске управе, на даљу обраду, а затим
је исто достављено одборницима Општине
Угљевик, да је обавеза за поступање по пресуди
дефинисана поглављем 6 Закона о управним
споровима, те да рјешење Окружног суда у
Бијељини од 16.6.2021. године, са напријед
наведеним
налогом,
није
достављено
одборницима Општине Угљевик.
Слиједом свих напријед наведених разлога,
неспорно је да су испуњени услови из члана 45.
Статута Општине Угљевик и члана 178.
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик,
за
доношење
рјешења
о
разрјешењу
потпредсједника Скупштине општине Угљевик.
Због свега напријед наведеног одлучено је као у
диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број: 01- 111- 26 /22
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум, 31.03.2022. године Зоран Лазић

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник РС бр.
97/16, 36/19 и 61/21), ), члана 37. став 2. тачка 23.
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Статута Општине Угљевик (Службени билтен
Општине Угљевик, број: 7/17 и 5/21), члана 174. а у
вези са члановима 175-177 Пословника о раду
Скупштине општине Угљевик (Службени билтен
Општине Угљевик, број: 8/17), уважавајући
Приједлог поднесен од стране Комисије за избор и
именовање именоване Рјешењем бр.01-111-16/22
од 08.03.2022. године, Скупштина општине
Угљевик, на својој деветој сједници, одржаној дана
31.03.2022. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПOTПРЕДСЈЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Члан 1.
За потпредсједника Скупштине општине Угљевик,
именује
се
Петар
Радовановић,
електромеханичар, из Углевичке Обријежи.
Члан 2.
Задужује се секретар Скупштине општине
Угљевик, именован Рјешењем Скупштине општине
Угљевик, број: 01-111-148/21 од 19.11.2021.
године, да у складу са чланом 55. став 4. Статута
Општине Угљевик (Службени билтен Општине
Угљевик, број: 7/17 и 5/21) и чланом 31.
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик
(Службени билтен Општине Угљевик, број: 8/17)
изврши објављивање овог Рјешења у Службеном
билтену Општине Угљевик.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у Службеном билтену општине
Угљевик.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Рјешењем Скупштине општине Угљевик број: 01111-26/22 од 31.03.2022. године, које је донесено
на деветој сједници Скупштине општине Угљевик,
одржаној дана 31.03.2022. године, разријешен је
дужности потпредсједника Скупштине општине
Угљевик, Драган Ђокић, из Горње Трнове, из
Угљевика, из ког разлога је Скупштина општине
Угљевик приступила доношењу овог рјешења,
којом је за потпредсједника Скупштине општине
Угљевик именовала Петра радовановића из
Угљевичке Обријежи.
Због свега напријед наведеног одлучено је као у
диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број: 01- 111- 27 /22
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум, 31.03.2022. године
Зоран Лазић

На основу члана 46. – 51. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник РС бр. 97/16, 36/19
и 61/21), члана 37. члана 49. – 53. Статута
Општине Угљевик (Службени билтен Општине
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Угљевик, број: 7/17 и 5/21) и члана 184. и 185.
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик
(Службени билтен Општине Угљевик, број: 8/17),
уважавајући Приједлог поднесен од стране
Комисије за избор и именовање именоване
Рјешењем бр.01-111-16/22 од 08.03.2022. године,
Скупштина општине Угљевик, на својој деветој
сједници, одржаној дана 31.03.2022. године,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ
ДУЖНОСТИ ПOTПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Члан 1.
Именује се Комисија за примопредају дужности
потпредсједника Скупштине општине Угљевик, у
следећем саставу:
1.Вујо Марковић, предсједник,
Драган Јовић, замјеник предсједника,
2.Милорад Симић, члан,
Жарко Новаковић, замјеник члана,
3.Бојан Бојић, члан,
Драган Гајић, замјеник члана.
Члан 2.
Задатак Комисије је да, у складу са одредбама
Закона о локалној самоуправи (Службени гласник
РС бр. 97/16, 36/19 и 61/21), Статута Општине
Угљевик (Службени билтен Општине Угљевик,
број: 7/17 и 5/21) и Пословника о раду Скупштине
општине Угљевик (Службени билтен Општине
Угљевик, број: 8/17), изврши примопредају
дужности између потпредсједника Скупштине
општине Угљевик, Драгана Ђокића, који је
разријешен
Рјешењем
Скупштине
општине
Угљевик број: 01-111-26/22 од 31.03.2022. године и
потпредсједника Скупштине општине Угљевик,
Петра Радовановића, који је именован Рјешењем
Скупштине општине Угљевик број:01-111-27/22 од
31.03.2022. године.
Примопредају дужности је потребно извршити на
дан 31.03.2022. године, као дана доношења и
ступања на снагу рјешења из става 1. овог члана.
Именована Комисија је дужна сачинити записник о
примопредаји дужности, те све послове у вези
примопредаје, а сходно члану 47.Закона о
локалној самоуправи и члану 50 Статута Општине
Угљевик, извршити у року од 8 дана од дана
ступања на снагу рјешења из става 1 овог члана,
као и овог рјешења о именовању комисије, те исти
доставити Скупштини општине Угљевик.
Члан 3.
Задужује се секретар Скупштине општине
Угљевик, именован Рјешењем Скупштине општине
Угљевик, број: 01-111-148/21 од 19.11.2021.
године, да у складу са чланом 55, став 4 Статута
Општине Угљевик (Службени билтен Општине
Угљевик, број: 7/17 и 5/21) и чланом 31
Пословника о раду Скупштине општине Угљевик

05.4.2022.

(Службени билтен Општине Угљевик, број: 8/17)
изврши објављивање овог Рјешења у Службеном
билтену Општине Угљевик.
Члан 4.
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у Службеном билтену општине
Угљевик.
О Б Р А З Л О Ж Е ЊЕ
Рјешењем Скупштине општине Угљевик број:01111-26/22 од 31.03.2022. године, које рјешење је
ступило на снагу дана 31.03.2022. године,
разријешен
је
дужности
потпредсједника
Скупштине општине Угљевик, Ђокић Драган, из
Горње Трнове. Такође, Рјешењем Скупштине
општине Угљевик број:01-111-27/22 од 31.03.2022.
године, које рјешење је ступило на снагу дана
31.03.2022. године, изабран је за потпредсједника
Скупштине општине Угљевик, Петар Радовановић
из Угљевичке Обријежи.
Из наведених разлога стврила се неопходност
примопредаје
дужности
потпредсједника
Скупштине општине Угљевик, те због ефикасности
у погледу провођења поступка примопредаје
дужности потпредсједника Скупштине општине
Угљевик, Скупштина општине Угљевик је,
користећи овлаштења из члана 51 Закона о
локалној самоуправи и члана 53 Статута Општине
Угљевик, приступила именовању привремене
комисије (радног тијела) за обављање послова
потребне примопредаје дужности потпредсједника
Скупштине општине Угљевик.
Због свега напријед наведеног одлучено је као у
диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број: 01- 111- 28 /22
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум, 31.03.2022. године
Зоран Лазић

На основу члана 37. Статута општине Угљевик
(Службени билтен општине Угљевик 7/17 и 5/21) и
39. Пословника о раду Скупштине општине
Угљевик, (,,Службени билтен Општине Угљевик,,
број 8/17), Скупштина општине Угљевик на
сједници одржаној 31.03.2022. године донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. У прилогу Записника са девете редовне сједнице
која је одржана 08.03.2022.године и настављена
31.03.2022.године, потребно је уврстити и све
документе које је скупштинска већина доставила
Начелнику општине, Потпредсједнику Скупштине и
Секретару Скупштине у процесу заказивања ове
сједнице.
2. Овај закључак ће се објавити у „Службеном
билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСKА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
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Број: 01-013-17 /22
Датум, 31.03.2022.године

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Зоран Лазић

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНСКА УПРАВА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-12-6/22
Датум, 10.02.2022. године
ПРАВИЛНИК
О ИЗБОРУ НАЈУСПЈЕШНИЈЕГ СПОРТИСТЕ
ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Члан 1.
Овим Правилником одређују се услови, критерији
и начин избора најуспјешнијег спортисте,
спортског
радника,
тренера
и
спортског
клуба/удружења
који
својим
резултатима,
стручношћу и активношћу доприносе развијању
масовних
и
такмичарских
облика
спорта,
постизању врхунских спортских резултата, те
подстицању активности на унапређењу спорта и
физичке културе у општини Угљевик и шире.
Члан 2.
Избор спортисте године је културно спортска
манифестација на којој се јавно саопштавају
резултати наших спортиста постигнути у току
претходне године, а има за циљ да се афирмише
спорт, спортски дух, рад са омладином и
колективизам.
Члан 3.
Избор спортисте године је јаван и врши се на
основу приједлога из спортских клубова/удружења
који су регистровани на подручју општине Угљевик.
Уколико клуб из било ког разлога не предложи свог
кандидата, који на основу званичних резултата
може конкурисати за спортисту године, онда такав
приједлог може поднијети други клуб, Спортски
савез или члан комисије.
Члан 4.
Избор спортисте године врши Стручна Комисија
која броји 5 (пет) чланова
(у даљем тексту:
Комисија) и бирају се из редова спортиста,
спортских, културних и просветних радника,
новинара и сл. коју именује Начелник Општине
Угљевик.
Предсједник Комисије је
Предсједник СО-е
Угљевик.
Мандат чланова Комисије истиче доношењем
коначне Одлуке о избору „Спортисте године“
општине Угљевик за претходну годину.
Члан 5.
Приликом одлучивања Комисија посебно води
рачуна о сљедећeм:
-

Такмичарски и други спортски резултати у току
претходне године.
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Приоритет се даје резултатима постигнутим на
званичним свјетским, европским а потом
балканским такмичењима и такмичењима у РС и
БиХ.
- У случају истих постигнутих резултата предност
имају сениори односно сениорске екипе.
- Комисија приликом одлучивања и вредновања
резултата води рачуна о распрострањености
конкретне гране спорта, конкуренције у којој су
постигнути и друго.
- Комисија вреднује најбоље спортисте, спортске
раднике и екипе регистроване на подручју
Општине Угљевик те спортисте који су остварили
изузетне резултате (појединачно или у клубовима)
изван Угљевика, али су настањени у Општини
Угљевик.
- У свим случајевима вреднују се само резултати
и остварења у претходној години.
- Одлуке Комисије су коначне.
-

Члан 6.
Најуспјешнији спортисти општине Угљевик у
млађим категоријама (мушки и женски) бирају се
према оцјени Комисије, а на основу учешћа на
такмичењима, постигнутих резултата, успјеха у
школи и слично. Награда за младог спортисту може
се додјелити само једанпут.
Члан 7.
Најуспјешнији тренер бира се на основу спортских
резултата његове екипе или појединачних
резултата његових спортиста постигнутих у тој
години, затим број спортиста са којима тренер
ради, активности на стручном и васпитном раду са
спортистима и сличне активности које су од значаја
за матични клуб, општину па и шире. Додатну
предност ће имати тренер који је током године уз
већ поменуте резултате водио или био помоћник
некој од националних селекција.
Члан 8.
Најуспјешнији спортски радник општине Угљевик
бира се за протеклу годину према оцјени Комисије
на основу спортско – друштвеног доприноса у
развоју и афирмацији спорта, финансијској помоћи
клубовима, помоћи у изградњи, адаптацији и
реконструкцији спортских објеката и терена, те
систематско ангажовање и рад на развијању
активности у организацијама за физичку културу,
спортским савезима и друштвима. Признање се
додјељује и за успјешно руковођење у клубовима,
за ангажовање ка бољем раду у организацијама, а
све у интересу спорта и физичке културе уопште.
Члан 9.
Најуспјешнији спортски колектив-клуб бира се на
основу збирних такмичарских резултата свих
селекција које су постигли његови чланови у земљи
и иностранству током претходне календарске
године, затим на основу представљања заједничких
интереса клуба пред општинским и државним
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органима, масовност чланства у клубу, рад на
стручном усавршавању спортиста и тренера.
Члан 10.
За избор спортисте године општине Угљевик може
се кандидовати спортиста који је учествовао и
остварио значајне резултате у домаћем и
међународном систему такмичења, а званично је
регистрован за спортски клуб/удружење које дјелује
на подручју општине Угљевик или је настањен у
општини Угљевик.
Поред спортских резултата Комисија ће узети у
обзир, успјех у школовању, спортско понашање,
спортску и укупну медијску афирмацију општине
Угљевик.
Комисија бира нјабољег спортисту општине за
протеклу годину и он носи титулу „спортиста
године“.
Члан 11.
Стручна Комисија може додијелити и посебно
признање
појединцима,
клубовима
или
удружењима, за рад са омладином и грађанима, а
која нису такмичарског карактера.
Члан 12.
Признања најуспјешнијим екипама и појединцима
уручује Предсједник Комисије или лице кога он
именује.
Члан 13.
Приједлоге за најбоље екипе и појединце дају
спортски клубови, школе и друге спортске
организације и асоцијације са подручја општине
Угљевик, најкасније до 20. фебруара наредне
године.
Члан 14.
Трошкови израде признања, штампање диплома,
организација завршне вечери и
други трошкови
везани за ову манифестацију финансирају се из
Буџета Општине Угљевик.
Члан 15.
Носилац укупне организације је Општинска управа
Угљевик односно Одјељење за друштвене
дјелатности.
Покровитељ манифестације је Општинска управа
Угљевик.
Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
биће објављен у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да
важи Правилник о избору најуспјешнијег спортисте
општине Угљевик број: 02-12-3/19 од 28.01.2019.
године („Службени билтен општине Угљевик“, број:
1/19).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ецц.

05.4.2022.

На основу члана 59. став 1. тачка 8) Закона о
локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), члана
48.
став
4.
Закона
о
службеницима
и
намјештеницима у јединицама локалне самоуправе
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16) и члана 68. став 1. тачка 8. („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17 и 5/21)
Начелник општине Угљевик д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЈЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Општинској
управи Угљевик („Службени билтен општине
Угљевик“, број 2/21, 7/21, 9/21 и 12-2/21) у члану 36.
Одјељку V-1 Одјељење за општу управу, А) Одсијек
за општу управу тачка 10. 12,. 13. брише се, а у Б)
Одсијек за заједничке послове у тачки 4. број
извршилаца мијења се и гласи „Број извршилаца: 1
извршилац“ и у тачки 5. број извршилаца мијења се
и гласи „Број извршилаца: 2 извршиоца“

Члан 2.
У Одјељку V-4 Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове, А) Одсијек за
просторно уређење тачка 5. мијења се и гласи:
5.
САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

САРАДНИК

ЗА

Категорија:

-

пета категорија

Звање:

-

трећег звања

Опис
послова:

-

координира послове израде аката
просторних,
урбанистичких
и
регулационих планова,
преглед и овјеру пројектно-техничке
документације,,
ради
на
изради
извода
из
просторно-планске документације
иницира израду нацрта одлука и
других
аката
из
надлежности
одјељења ,
-иницира
припрему
и
израду
средњорочних програма изградње и
просторног уређења и етапних
планова,
-остварује потребну сарадњу са
урбанистичко-грађевинском
инспекцијом,
-сарађује са стручним сарадницима у
оквиру рада Одјељења,
припрема увјерења о цјеловитости,

-

-

припрема програме грађевинског
земљишта и заједничке комуналне
потрошње
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даје
странкама
потребне
информације и упутства о начину
остваривања њихових права,
- обавља и друге послове по налогу
шефа одсијека
сложени послови у којима се
примјењују прописи, утврђени методи
рада, поступци и стручне технике у
оквиру дјелокруга рада,
самосталност у раду ограничена је
повременим надзором и помоћи
непосредног руководиоца у рјешавању
сложених стручних питања
- одговара за правилну примјену метода
рада, поступака или стручних техника
- одговара за правилну примјену закона
и прописа донесених на основама
Закона
из
области
просторног
планирања,
- одговара за благовремене измјене и
допуне
општинских
прописа
из
дјелокруга рада одјељења,
- одговора за рјешавање захтјева
странака у законом предвиђеним
роковима,
- одговора
за
дате
информације
грађанима,
правним
лицима
и
странкама,
- за
свој рад одговоран је шефу
одсијека
контакти унутар и изван органа у
којима је понекад потребно да се
дјелотворно пренесу информације које
служе остваривању циљева рада,
општински
службеник, самостални
стручни сарадник
- ВСС, грађевинског смјера, дипл.
просторни планер или први циклус
студија са најмање 240 ECTS бодова,
- најмање годину дана радног искуства у
траженом степену образовања,
- положен стручни испит за рад у
општинској управи,
- познавање
оперативног
рада
на
рачунару
- 2 извршиоца
-

Сложеност-

Самостално
ст у раду:

Одговорност:

Пословна
комуникација:

Статус:
Услови:

Број
извршилаца

У истом Одјељку, Б) Одсијек за стамбенокомуналне послове тачка 5. брише се.
Члан 3.
У Одјељку V-5 Одјељење за финансије А) Одсијек
за рачуноводство и трезор у тачки 6. број
извршилаца мијења се и гласи: „Број извршилаца:
1 извршилац“ и тачка 7. брише се.
Члан 4.
У Одјељку V-6, Одјељење за пољопривреду тачка
7 брише се.
Члан 5.
У Одјељку V-7 Одсијек за јавне набавке,
инвестиције и надзор у тачки 1. „број извршилаца“
мијења се гласи: „Број извршилаца: 1 извршилац“
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и у тачки 2. „број извршилаца“ мијења се гласи:
„Број извршилаца: 1 извршилац“.
Члан 6.
У Одјељку V-8 Одсијек за послове цивилне
заштите тачка 4. брише се.
Члан 7.
У Одјељку V-9, Одсијек за послове скупштине и
људске ресурсе у тачки 2. у опису послова додају
се алинеје и гласе:
„- обавља послове службеника за информисање у
складу
са
Законом
о
слободи
приступа
информацијама“.
Члан 8.
У Одјељку V-12 Територијална ватрогасна
јединица у тачки 4. број извршилаца мијења се и
гласи: „Број извршилаца: 9 извршилаца“.
У тачки 5. број извршилаца мијења се и гласи:
„Број извршилаца: 14 извршилаца“.
Члан 9.
Овај правилник ступана снагу даном доношења, а
биће објављен у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-12- 12/22
Датум:16.02.2022. год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић,дипл.ек.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16,36/19,61/21) а у вези са чланом 64.
Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) Начелник
општине Угљевик, д о н о с и
ПЛАН
ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ УГЉЕВИК ЗА 2022. ГОДИНУ
I
Овим Планом о запошљавању у Општинској управи
општине Угљевик за 2022. годину (у даљем тексту:
План) утврђује се стварно стање попуњености
радних мјеста, број непопуњених радних мјеста,
потребан број службеника и намјештеника на
неодређено вријеме у складу са Правилником о
организацији и систематизацији радних мјеста у
Општинској управи Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број: 2/21,7/21,9/21,12-2/21,
број:02-12-12/22 од 16.02.2022.године) као и
потребан број приправника.
План се доноси водећи рачуна о потрбама за
недостајућим
кадровима
у
организационим
јединицима и расположивим средствима у складу
са Одлуком о буџету Општине Угљевик.
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Одјељење за привреду
Одјељење
за
друштвене
дјелатности
Одјељење
за
просторно
уређење и стамбено комуналне
послове
Одјељење за финансије
Одјељење за пољопривреду
Одсијек за јавне набавке,
инвестиције и надзор
Одсијек за послове цивилне
заштите
Одсијек за послове скупштине
и људске ресурсе
Одсијек комуналне полиције
Одсијек
за
инспекцијске
послове
Територијална
ватрогасна
јединица
Кабинет начелника општине
Јединица за интерну ревизију
Секретар СО-е
УКУПНО

Непопуњена радна мјеста

Одјељење за општу управу

Стање систематизованих
радних мјеста на
неодређено вријеме

Организационе јединица

Планиран број службеника,
намјештеника на
неодређено вријеме

II
Утврђује се стање систематизованих радних мјеста
и број непопуњених радних мјеста на дан
16.02.2022.године, те планира потребан брoј
службеника и намјештеника за пријем у радни
однос на неодређено вријеме у 2022. години како
слиједи:

21
8и
½
9

3
2

1
1

5

2

13

5

4

10
7
5

2
4
½

-

4

1

-

5

-

-

4
6

1
2

-

37

12

4

4
2
1
136,5

1
1
39 и ½

1
13

III
У Општинској управи Угљевик планира се пријем 6
приправника четири са високом стручном спремом
и два са средњом стручном спремом.
IV
У измијењеним околностима и потребама за пријем
у радни однос нових службеника и намјештеника а
на основу Правилника о организацији и
систематизацији раднх мјеста у Општинској управи
Угљевик и Одлуке о буџету општине Угљевик за
2022. годину донијеће се измјене и допуне План.
V
Овај План ступа на снагу даном доношења а биће
објављен у „Службеном билтену општине Угљевик“.

05.4.2022.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНА УГЉЕВИК
Број: 02-12- 11 /22

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум, 16.02. 2022. године

Василије Перић, дипл,ек.

На основу члана 82.став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске,
број: 97/16,36/19,61/21), а у вези са чланом 10.
Уредбе о канцеларијском пословању („Службени
гласник Републике Српске“,број: 8/20) и члана 68. и
89. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине
Угљевик“,број
7/17,5/21),
Начелник
општине Угљевик доноси
РЈЕШЕЊЕ
о бројчаним ознакам организационих јединица и
стваралаца аката за 2022.годину
Члан 1.
Утврђују се бројчане ознаке организационих
јединица и стваралаца аката за Скупштину
општине, Начелника општине и Општинску управу
општина Угљевик и то:
1. Скупштина општине.............................................01
1.1. Одбор за жалбе............................................ 01/1
1.2. Секретар СО-е.............................................. 01/2
2. Начелник општине...............................................02
Општинска управа:
2.1.Одјељење за општу управу............................02/1
2.2. Одјељење за привреду..................................02/2
2.3. Одјељење за друштвене дјелатности..........02/3
2.4. Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове................................................02/4
2.5. Одјељење за финансије.................................02/5
2.6. Одјељење за пољопривреду.........................02/6
2.7. Одсијек за јавне набавке, инвестиције и
надзор.....................................................................02/7
2.8. Одсијек за послове цивилне заштите...........02/8
2.9. Одсијек за послове скупштине и људске
ресурсе...................................................................02/9
2.10.Одсијек комуналне полиције.........................2/10
2.11.Одсијек за инспекцијске послове..................2/11
2.12. Територијална ватрогасна јединица...........2/12
2.13. Кабинет начелника општине........................2/13
3. Јединица за интерну ревизију............................03
Члан 2.
Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи
Рјешење број: 02-052-52/21 од 16.03.2021. године и
Рјешење о измјени и допуни рјешења о бројчаним
ознакама организационих јединица и стваралаца
аката број: 02-052-189/21 од 04.10.2021.године.
Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а
биће објављено у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА

05.4.2022.

ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-052-1 /22
Датум 04.01. 2022. год

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 1/22

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 82.став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске,
број: 97/16,36/19,61/21), члана 54. став 3.
Правилника
о
канцеларијском
пословању
Административне
службе
општине
Угљевик
(„Службени билтен општине Угљевик“,број: 2/07) и
члана 68. и 89. Статута општине Угљевик
(„Службени
билтен
општине
Угљевик“,број
7/17,5/21), Начелник општине Угљевик доноси
РЈЕШЕЊЕ
о вођењу пописа аката за 2022. годину
Члан 1.
У 2022. години попис аката водиће се за следећа
акта која се појављују у већем броју са наведеним
класификационим и редним бројем како слиједи:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Увјерења - потврда повратника за регулисање
права по основу повратка, избјеглица,
расељених лица и повратника.....................07-1,
Попис аката Рјешења о оцјењивању
запослених.....................................................11-1,
Увјерења из радног односа........................110-1,
Увјерења о висини и просјечном личном
дохотку.........................................................110-2,
Рјешења о утврђивању коефицијента за
обрачун основне плате...............................131-1,
Рјешења о прековременом раду................133-1,
Попис аката за издате путне налоге.........135-1,
Попис аката за итдаре путне налоге моторних
возила.........................................................135-2,
Рјешења о коришћењу годишњег одмора.141-1,
Рјешења о плаћеном одсуству..................142-1,
Изводи из МКР и увјерења везаних за
МКР.............................................................200-1,
Упис у матичну књигу рођених на основу
пријаве........................................................200-2,
Провјера кроз матичну књигу рођених.....200-3,
Изводи из МКВ и увјерења везаних за
МКВ..............................................................201-1,
Упис у матичну књигу вјенчаних на основу
пријаве.........................................................201-2,
Изводи из МКУ и увјерења везаних за
МКУ..............................................................202-1,
Упис у матичну књигу умрлих на основу
пријаве.........................................................202-2,
Изводи из МКД и увјерења везаних за
МКД..............................................................204-1,
Увјерења о држављанству.........................204-2,
Провјера кроз књигу држављања..............204-3,
Захтјеви за регресирање у пољопривреди.30-1,
Комунална накнада.....................................370-1,
Додјела кућног броја...................................370-2,
Књига рачуна...............................................403-1,
Изводи отворених ставки...........................403-2,
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26. Књига примљених ситуација.....................403-3,
27. Попис аката за трезорско пословање......403-4,
28. Попис аката за трезорско пословање ОУ и
рачуноводства.............................................403-5,
29. Рјешења о укњижењу основног-сталног
средства.......................................................404-1,
30. Увјерења за краткорочна кредитирања....442-1,
31. Уговор о закупу грађевинског земљишта..475-1,
32. Накнаде за коришћење грађевинског
земљишта....................................................475-2,
33. Пријава и одјава лица која су регулисала војну
обавезу........................................................832-1,
34. Регулисање војне обавезе.........................835-1,
35. Попис аката спорних учешћа у ОС ВРС....835-2,
36. Извјештаји, мишљења,сугестије,препоруке
интерног ревизора......................................014-1.
Члан 2.
Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи
Рјешење број: 02-052-2/21 од 04.01.2021. године и
број:02-052-126/21 од 26.05.2021. године.
Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а
биће објављено у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-052- 2 /22
Датум 04.01. 2022. год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске,
број: 97/16,36/19,61/21), члана 54. став 3.
Правилника
о
канцеларијском
пословању
Административне
службе
општине
Угљевик
(„Службени билтен општине Угљевик“,број: 2/07) и
члана 68. и 89. Статута општине Угљевик
(„Службени
билтен
општине
Угљевик“,број
7/17,5/21), Начелник општине Угљевик доноси
РЈЕШЕЊЕ
о допуни рјешења о вођењу пописа аката за
2022. годину
Члан 1.
У Рјешењеу о вођењу пописа аката за 2022. годину
број: 02-052-2/22 од 04.01.2022. године у члану 1.
став 1. послије тачке 36. додаје се тачка 37., 38. и
39. која гласи:
„ 37. Попис аката Рјешења о стављању под
здравствени надзор лица која су позитивна на нови
вирус корона (Covid 19) или имају статус контакт
особе са особом позитивном на вирус (општински
инспектор рада) ................................................17325“

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 1/22
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„ 38. Попис аката Рјешења о стављању под
здравствени надзор лица која су позитивна на нови
вирус корона (Covid 19) или имају статус контакт
особе
са
особом
позитивном
на
вирус
(општинскитржишни инспектор)......................324-25“
„ 39. Попис аката Рјешења о стављању под
здравствени надзор лица која су позитивна на нови
вирус корона (Covid 19) или имају статус контакт
особе са особом позитивном на вирус (општински
инспектор
за
храну
и
здравствени
инспектор)...........................................................510-1“
Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће обајављено у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-052- 7 /22
Датум, 18.01.2022. год

05.4.2022.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ецц.
На основу члана 59. и 82. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске
'' број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 68. и 89. Статута
општине Угљевик (,,Службени билтен Општине
Угљевик'' број: 7/17 и 5/21), Начелник општине
Угљевик доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Одобрава се исплата средстава из буџета Општине
ученицима основних и средње школе
II
Исплату ће извршити Одјељење за финансије

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-412/22
Датум, 24.03.2022. године

у укупном износу од 400,00 КМ ученицима за
најбоље литерарне радове у категорији основних и
средњих школа за обиљежавање културномеморијалне манифестације ,,Јовићеви дани''-2022,
и то:
Освојене награде у категорији средњих школа:
1. Зорана Беновић, прво мјесто – 100,00 КМ
2. Александра Илић, друго мјесто – 50,00 КМ
3. Цвијетин Тодоровић, треће мјесто – 50,00 КМ

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 68. и 89. Статута
општине Угљевик („Службени билтен општине
Угљевик“, број: 7/17 и 5/21), Начелник општине
Угљевик, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
I
О исплати новчаних награда за манифестацију
„Избор спортисте Општине Угљевик за 2021.
годину, и то:
1. Најуспјешнија
спортисткиња
у
млађим
категоријама ...........................................100,00 КМ
2. Најуспјешнији спортиста у млађим категоријама
2x100,00 KM ……………………………....200,00 КМ
3. Најуспјешнији тренер ............................200,00 КМ
4. Најуспјешнији спортски радник .............200,00 КМ
5. Најуспјешнији спортски клуб .................200,00 КМ
6. Спортиста општине ...............................500,00 КМ
7. Водитељ програма ..................................50,00 КМ
УКУПНО: 1.450,00 КМ
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће
објављено у ,,Службеном билтену Oпштине
Угљевик”.

Освојене награде у категорији средњих школа:
1. Катарина Пајић, прво мјесто – 100,00 КМ
2. Мила Илић, друго мјесто - 50,00 КМ
3. Љубица Ђокић, друго мјесто – 50,00 КМ.
III
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеном билтену општине
Угљевик''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број:02-40-265/22
Датум, 25.02.2022. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

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

РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском
кориснику JУ Центар за
социјални рад Угљевик, у мјесецу СЕПТЕМБРУ, да
може извршити унос унапријед буџетских средстава на
позицијама:
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-411100-Расходи за бруто плате....................16.707,00КМ
-411200-Расходи за бруто накнаде..................3.247,00КМ
-412900-Остали расходи.....................................500,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1456 /21
Датум. 08.10.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском
кориснику JУ Центар за
социјални рад Угљевик, у мјесецу СЕПТЕМБРУ, да
може извршити унос унапријед буџетских средстава на
позицијама:
-416100-Дознаке грађанима............................52.522,00КМ
Као и реалокацију буџетских средстава са позиције:
-416300-Дознак пружаоцима услуга................1.515,00КМ
На позицију:
-412200-Расходи по основу утрошка ел. енергије,
комуналних, комуникационих и транспосртних
услуга..............................................................1.515,00КМ
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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члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику JУ Дјечији вртић
„Душко Радовић“ Угљевик, у мјесецу АВГУСТУ, да
може извршити реалокација буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-412200-Расходи по основу утр.ел.енерг............253,00КМ
-412600-Расходи за службена путовања............370,00КМ
-412700-Расходи за стручне услуге.....................350,00КМ
-511200-Издаци за инвестиционо одржавање......10,00КМ
-511300-Издаци за набавку опреме.....................135,00КМ
На позицију:
-412900-Остали расходи.....................................123,00КМ
-412300-Расходи за режијски материјал............850,00КМ
-516100-Издаци за набавку ситног инвентара...145,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1424 /21
Датум. 04.10.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику JУ Дјечији вртић
„Душко Радовић“ Угљевик, у мјесецу АВГУСТУ, да
може извршити реалокација буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-412200-Расходи по основу утр.ел.енерг............320,00КМ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1455 /21
Датум. 08.10.2021.год

На позицију:
-412500-Расходи за текуће одржавање..............320,00КМ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

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

II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
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Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1425 /21
Датум. 04.10.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

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

05.4.2022.

Затим извршити реалокацију буџетских средстава са
позиције:
-411200-Расходи за бруто накнаде....................365,00КМ
На позиције:
-412900-Остали расходи.................................... 365,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1444/21
Датум. 06.10.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СРЦ „Рудар“
Угљевик, да се у мјесецу СЕПТЕМБРУ може извршити
унос унапријед буџетских средстава на позици:
-411100-Расходи за бруто плате...................20.600,00КМ
-411200-Расходи за бруто накнаде.................8.300,00КМ
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
Број: 02/5-40-1446/21
Датум. 06.10.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Агенција за развој
малих и средњих предузећа Општина Угљевик, да се у
мјесецу СЕПТЕМБРУ може извршити унос унапријед
буџетских средстава на позици:
-411100-Расходи за бруто плате....................12.450,00КМ
-411200-Расходи за бруто накнаде................. 5.000,00КМ

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику JУ Центру за културу
„Филип Вишњић“ Угљевик, да се у мјесецу СЕПТЕМБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позици:
Са позиције:
-631900-Остали издаци........................................275,00КМ
На позиције:
-413900-Расходи по основу затезних камата.....275,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1449/21
Датум. 06.10.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику
JУ Центру за
социјални рад Угљевик, да се у мјесецу СЕПТЕМБРУ
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може извршити унос унапријед буџетских средстава на
позиције:
-412300-Расходи за режијски материјал..............45,00КМ
-412500-Расходи за текуће одржавање................22,00КМ
Такође се одобрава Социјалној заштити
реалокацију буџетских средстава на
позицијама:

да изврши
сљедећим

Са позиције:
-416300-Дознаке пружиоцима соц.заштите........217,00КМ
На позиције:
-419100-Расходи по судским рјешењима...........217,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1471/21
Датум. 12.10.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Агенција за развој
малих и средњих предузећа Угљевик, да се у мјесецу
СЕПТЕМБРУ може извршити унос унапријед буџетских
средстава на позици:
-412200-Расходи по основу утр.ел.енер.............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“.
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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 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику JУ СШЦ „Михаило
Петровић Алас“ Угљевик, да се у мјесецу СЕПТЕМБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позици:
Са позиције:
-412200-Расходи по основу утр.ел.енер............400,00КМ
На позиције:
-413900-Расходи по основу затезних камата.....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
Број: 02/5-40-1468/21
Датум. 12.10.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику JУ Дјечијем вртићу
„Душко Радовић“ Угљевик, да се у мјесецу СЕПТЕМБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позици:
Са позиције:
-511200-Издаци за инвест.одржавање................389,00КМ
На позиције:
-412300-Расходи за режијски материјал............ 349,00КМ
-412900-Остали расходи............................... ......40,00КМ
II

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1467/21
Датум. 12.10.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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
Број: 02/5-40-1465/21
Датум. 12.10.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру за
социјални рад Угљевик, да се у мјесецу СЕПТЕМБРУ
може извршити унос унапријед буџетских средстава на
позици:
-412200-Расходи по основу утр.ел.енер.............319,00КМ
-412600-Расходи по основу путовања.................151,00КМ
-412700-Расходи за стручне услуге.......................39,00КМ
-413900-Расходи по основу затез.камата...............7,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1486/21
Датум. 13.10.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

05.4.2022.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1511 /21
Датум. 13.10.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Дјечијем вртићу
„Душко Радовић“ Угљевик, да се у мјесецу СЕПТЕМБРУ
може извршити унос унапријед буџетских средстава на
позици:
-411100-Расходи за бруто плате....................33.000,00КМ
-411200-Расходи за бруто накнаде................12.310,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1487/21
Датум. 13.10.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

Са позиције:
-Буџетске резерве............................................10.000,00КМ
На позиције:
-415200-Грантови у земљи..............................10.000,00КМ

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

II

-412200-Расходи по основу утр.ел.енер.............500,00КМ
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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
Број: 02/5-40-1490/21
Датум. 14.10.2021.год

Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Дјечији вртић
„Душко Радовић“ Угљевик, да се у мјесецу СЕПТЕМБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позици:
Са позиције:
-411300-Расходи за плате за вријеме
боловања........................................................10.000,00КМ
На позиције:
-412400-Расходи за материјал за
пос.намјене........................................................8.760,00КМ
-412500-Расходи за текуће одржавање..............140,00КМ
-412300-Расходи за режијски материјал.........1.000,00КМ
-412700-Расходи за стручне услуге....................100,00КМ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СШЦ „Михаило
Петровић Алас“ Угљевик, да се у мјесецу СЕПТЕМБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позици:

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1498/21
Датум. 18.10.2021.год

Са позиције:
-412200-Расходи по основу утр.ел.енер.........1.000,00КМ
-411200-Расходи за бруто накнаде....................300,00КМ
На позиције:
-412400-Расходи за материјал за пос.намјене1.300,00КМ

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

II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1492/21
Датум. 14.10.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Народна библиотека
Угљевик, да се у мјесецу СЕПТЕМБРУ може извршити
реалокација буџетских средстава на позици:
Са позиције:
-412500-Расходи за текуће одржавање.............150,00КМ
На позиције:
-412200-Расходи по основу утр.ел.енер............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
Број: 02/5-40-1500/21
Датум. 19.10.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.
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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 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Општинској управи
Угљевик, да се у мјесецу СЕПТЕМБРУ може извршити
реалокација буџетских средстава на позици:

05.4.2022.

Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1521 /21
Датум. 20.10.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

Са позиције:
-638100-Остали издаци из транс....................20.000,00КМ
На позиције:
-631900-Остали издаци.................................. 20.000,00КМ

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

II

РЈЕШЕЊЕ

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

I
Oдобрава се буџетском кориснику
ЈУ Центру за
социјални рад Угљевик, да се у мјесецу СЕПТЕМБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позици:
Са позиције:
-412900-Остали расходи...................................620,00КМ

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1518 /21
Датум. 20.10.2021.год

На позиције:
-511300-Издаци за набавку опреме................ 620,00КМ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Општинској управи
Угљевик, да се у мјесецу СЕПТЕМБРУ може извршити
реалокација буџетских средстава на позици:
Са позиције:
-414100Субвенције......................................................76.709,00КМ
На позиције:
-631900-Остали издаци....................................8.631,00КМ
-412700-Расходи за стручне услуге.................4.300,00КМ
-412900-Остали расходи...................................8.000,00КМ
-487200-Трансфери између разл.јединица......2.266,00КМ
-487300-Трансфери јединицама лок.самоуп........12,00КМ
-415200-Грантови у земљи.............................53.500,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог

II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1504 /21
Датум. 20.10.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Дјечијем вртићу
„Душко Радовић“ Угљевик, да се у мјесецу СЕПТЕМБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позици:
Са позиције:
-412400-Расходи за материјал за пос.намјене.....80,00КМ
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На позиције:
-412900-Остали расходи........................................80,00КМ
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II

I
Oдобрава се буџетском кориснику Општинској управи
Угљевик, да се у мјесецу ОКТОБРУ може извршити
реалокација буџетских средстава на позици:

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

Са позиције:
-416100-Помоћ појединцима...........................20.000,00КМ
На позиције:
-412900-Остали расходи.................................10.000,00КМ
-415200-Грантови у земљи..............................10.000,00КМ

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

II

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1508 /21
Датум. 20.10.2021.год

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
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40- 1522/21
Датум. 28.10.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

Са позиције:
-411100-Расходи за бруто плате.....................5.000,00КМ
На позиције:
-412900-Остали расходи..................................5.000,00КМ
II

I
Oдобрава се буџетском кориснику
ЈУ Центру за
социјални рад (Социјална заштита) Угљевик, да се у
мјесецу ОКТОБРУ може извршити реалокација
буџетских средстава на позици:

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

Са позиције:
-416300-Дознаке пружиоцима услуга..............5.000,00КМ
На позиције:
-416100-Дознаке грађанима…………................3.500,00КМ
-412200-Расходи по основу утр.ел.енер..........1.500,00КМ

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1522 /21
Датум. 25.10.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1539/21
Датум. 01.11.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
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члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Дјечијем вртићу
„Душко Радовић“ Угљевик, да се у мјесецу ОКТОБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позици:
Са позиције:
-412400-Расходи за материјал за пос.намјене...974,00КМ
На позиције:
-412300-Расходи за режијски материјал.............222,00КМ
-412700-Расходи за стручне услуге.......................71,00КМ
-412900-Остали расходи......................................599,00КМ
-413900-Расходи за затезне камате......................82,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1548/21
Датум. 03.11.2021.год

Број: 02/5-40-1550/21
Датум. 04.11.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Општинској управи
Угљевик, да се у мјесецу ОКТОБРУ може извршити
реалокација буџетских средстава на позици:
Са позиције:
-414100-Субвенције.........................................30.000,00КМ
На позиције:
-412900-Остали расходи.................................30.000,00КМ
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“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СРЦ „Рудар“
Угљевик, да се у мјесецу ОКТОБРУ може извршити
реалокација буџетских средстава на позици:
Са позиције:
-411200-Расходи за бруто накнаде....................600,00КМ
На позиције:
-411100-Расходи за бруто плате........................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

05.4.2022.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1581/21
Датум. 08.11.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру за културу
„Филип Вишњић“ Угљевик, да се у мјесецу ОКТОБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позици:
Са позиције:
-631900-Остали издаци у земљи...................13.150,00КМ
На позиције:
-412300-Расходи за режијски материјал............150,00КМ
-412500-Расходи за текуће одржавање..............100,00КМ
-412700-Расходи за стручне услуге.....................500,00КМ
-412900-Остали расходи.................................12.400,00КМ
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.

05.4.2022.
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III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1563 /21
Датум. 09.11.2021.год

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40- 1585 /21
Датум. 11.11.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

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

РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СРЦ „Рудар“
Угљевик, да се у мјесецу ОКТОБРУ може извршити
реалокација буџетских средстава на позици:

РЈЕШЕЊЕ

Са позиције:
-411200-Расходи за бруто накнаде....................800,00КМ
На позиције:
-411100-Расходи за бруто плате.........................800,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1574/21
Датум. 11.11.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Општинској управи
Угљевик, да се у мјесецу ОКТОБРУ може извршити
реалокација буџетских средстава на позици:
Са позиције:
-416100-Дознаке грађанима које се исп.из
буџета..............................................................10.000,00КМ
На позиције:
-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.

I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Дјечији вртић
„Душко Радовић“ Угљевик, да се у мјесецу ОКТОБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позици:
Са позиције:
-411300-Расходи за накнаду плата за вријеме
боловања..........................................................9.500,00КМ
На позиције:
-411200-Расходи за бруто накнаде
запослених.......................................................9.500,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1591/21
Датум. 16.11.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Општинској управи
Угљевик, да се у мјесецу ОКТОБРУ може извршити
реалокација буџетских средстава на позици:
Са позиције:
-414100-Субвенције........................................40.000,00КМ
На позиције:
-415200-Грантови у земљи.............................40.000,00КМ
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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“.

Са позиције:
-414100-Субвенције.........................................27.000,00КМ
На позиције:
-419100-Расходи по судским рјешењима..... 17.000,00КМ
-412900-Остали расходи.................................10.000,00КМ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40- 1612 /21
Датум. 12.11.2021.год

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СШЦ „Михаило
Петровић Алас“ Угљевик, да се у мјесецу ОКТОБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позици:
Са позиције:
-412200-Расходи по основу утр.елек.енер......1.500,00КМ
На позиције:
-412700-Расходи за стручне услуге...................100,00КМ
-412900-Остали расходи..................................1.100,00КМ
-413900-Расходи за затезне камате..................300,00КМ

II

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1639 /21
Датум. 26.11.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1601 /21
Датум. 19.11.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

Са позиције:
-412900-Остали расходи.................................2.000,00КМ
На позиције:
-511300-Издаци за набавку постројења и
опреме...............................................................2.000,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1616 /21
Датум. 23.11.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

05.4.2022.
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Датум. 29.11.2021.год
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику
ЈУ Центру за
социјални рад Угљевик, да се у мјесецу ОКТОБРУ може
извршити реалокација буџетских средстава на позици:

Са позиције:
-411100-Расходи за бруто плате......................400,00КМ
На позиције:
-411300-Расходи за накнаду за вријеме
боловања...........................................................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

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СШЦ „Михаило
Петровић Алас“ Угљевик, да се у мјесецу ОКТОБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-412200-Расходи по основу утр.ел.енерг...........100,00КМ
На позиције:
-412900-Остали расходи...................................100,00КМ

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1613 /21
Датум. 23.11.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Општинској управи
Угљевик, да се у мјесецу ОКТОБРУ може извршити
реалокација буџетских средстава на позици:
Са позиције:
-416100-Дознаке грађанима које се испл.из
буџета...............................................................10.000,00КМ
-412800-Расходи за услуге одрж.јавних
површина...........................................................1.000,00КМ
На позиције:
-412700-Расходи за стручне услуге............. 10.000,00КМ
-412900-Остали расходи..................................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
Број: 02/5-40-1640 /21

Василије Перић, дипл.ек.

II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1635 /21
Датум. 30.11.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику
ЈУ Центру за
социјални рад Угљевик, да се у мјесецу ОКТОБРУ може
извршити реалокација буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-631900-Остали издаци у земљи........................809,00КМ
Са позиције Социјалне заштите:
-416100-Дознаке на име социјалне заштите.......204,00КМ
На позиције:
-412300-Расходи за режијски материјал..............29,00КМ
-516100-Издаци за набавку опреме....................780,00КМ
На позицију Социјалне заштите:
-419100-Расходи по судским рјешењима...........204,00КМ
II

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1631 /21
Датум. 30.11.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СШЦ „Михаило
Петровић Алас“ Угљевик, да се у мјесецу ОКТОБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-412200-Расходи по основу утр.ел.енерг.......... 500,00КМ
На позиције:
-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
Број: 02/5-40-1647 /21
Датум. 03.12.2021.год

05.4.2022.

На позиције:
-419100-Расходи по судским рјешењима............350,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1668 /21
Датум. 14.12.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику
ЈУ Центру за
социјални рад Угљевик, да се у мјесецу ОКТОБРУ може
извршити реалокација буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-631900-Остали издаци у земљи........................494,00КМ
На позиције:
-419100-Расходи по судским рјешењима...........494,00КМ
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“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СШЦ „Михаило
Петровић Алас“ Угљевик, да се у мјесецу ОКТОБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-411200-Расходи за бруто накнаде....................350,00КМ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1667 /21
Датум. 14.12.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Дјечији вртић
„Душко Радовић“ Угљевик, да се у мјесецу ОКТОБРУ
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може извршити реалокација буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-412300-Расходи за режијски материјал............100,00КМ
На позиције:
-413900-Расходи по основу затезних камата...... 50,00КМ
-419100-Расходи по судским рјешењима.............50,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1665 /21
Датум. 14.12.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СШЦ „Михаило
Петровић Алас“ Угљевик, да се у мјесецу ОКТОБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-411200-Расходи за бруто накнаде....................250,00КМ
На позиције:
-419100-Расходи по судским рјешењима............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
Број: 02/5-40-1672 /21
Датум. 20.12.2021.год

Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
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РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику
ЈУ Центру за
социјални рад Угљевик, да се у мјесецу НОВЕМБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-411100-Расходи за бруто плате........................870,00КМ
На позиције:
-411300-Расходи за накнаду плате....................870,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1684 /21
Датум. 20.12.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру за културу
„Филип Вишњић“ Угљевик, да се у мјесецу НОВЕМБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-411100-Расходи за бруто плате.....................2.500,00КМ
На позиције:
-411300-Расходи за накнаду плате.................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
Број: 02/5-40-1691 /21
Датум. 20.12.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.
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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 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику
ЈУ Центру за
социјални рад Угљевик, да се у мјесецу НОВЕМБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-413900-Расходи за затезне камате.....................41,00КМ
На позиције:
-412600-Расходи за службена путовања.............41,00КМ

05.4.2022.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1729 /21
Датум. 31.12.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1706 /21
Датум. 28.12.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

Са позиције:
-412900-Остали расходи.......................................35,00КМ
На позиције:
-412700-Расходи за стручне услуге......................35,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1725 /21
Датум. 31.12.2021.год

РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СШЦ „Михаило
Петровић Алас“ Угљевик, да се у мјесецу ДЕЦЕМБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позицији:

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

Са позиције:
-411200-Расходи за накнаде запослених........2.030,00КМ
На позиције:
-511200-Издаци за инвест.одржавање............ 2.030,00КМ
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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Агенцији за развој
малих и средњих предузећа Општине Угљевик, да се у
мјесецу НОВЕМБРУ може извршити реалокација
буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-412300-Расходи за режијски материјал.............161,00КМ
-412700-Расходи за стручне услуге..................1.400,00КМ
На позиције:
-419100-Расходи по судским рјешењима...........479,00КМ
-412200-Расходи по осн.утр.ел.енер...................139,00КМ
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-412500-Расходи за текуће одржавање..............540,00КМ
-412900-Остали расходи......................................403,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-8/22
Датум.11.01.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СРЦ „Рудар“
Угљевик, да се у мјесецу ДЕЦЕМБРУ може извршити
реалокација буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-411100-Расходи за бруто плате запослених..4.800,00КМ
-412900-Остали расходи...................................1.725,00КМ
-411400-Расходи за отпремнине..........................890,00КМ
На позиције:
-511300-Издаци за набавку постојења и
опреме................................................................6.525,00КМ
-411200-Расходи за накнаде запослених............890,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-5/22
Датум. 11.01.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
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Oдобрава се буџетском кориснику Агенција за развој
малих и средњих предузећа Општине Угљевик, да се у
мјесецу ДЕЦЕМБРУ може извршити реалокација
буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-411300-Расходи за накнаду плата....................121,00КМ
На позиције:
-411200-Расходи за накнаде запослених...........121,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-9/22
Датум. 11.01.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику
ЈУ Центру за
социјални рад Угљевик,(Социјална заштита) да се у
мјесецу НОВЕМБРУ може извршити реалокација
буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-416100-Дознаке грађанима које се испл.из
буџета................................................................2.386,00КМ
На позиције:
-419100-Расходи по судским рјешењима............170,00КМ
-412200-Расходи по основу утр.ел.енер..........2.216,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-18/22
Датум. 11.01.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.
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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 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СШЦ „Михаило
Петровић Алас“ Угљевика да се у мјесецу НОВЕМБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-411200-Расходи за бруто накнаде....................570,00КМ
На позиције:
-412700-Расходи за стручне услуге......................70,00КМ
-413900-Расходи за затезне камате...................500,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-22/22
Датум. 12.01.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Дјечији вртић
„Душко Радовић“ Угљевика да се у мјесецу НОВЕМБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-516100-Издаци за набавку ситног инвентара.1.170,00КМ
-511300-Издаци за набавку опреме....................659,00КМ
-511200-Издаци за инвестиционо одржавање....800,00КМ
На позиције:
-412900-Остали расходи.................................2.629,00КМ
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

05.4.2022.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-21/22
Датум. 12.01.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Општинској управи
Угљевика да се у мјесецу НОВЕМБРУ може извршити
реалокација буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-412300-Расходи за режијски материјал...............34,00КМ
-411200-Расходи за бруто накнаде..................2.000,00КМ
На позиције:
-412400-Расходи за материјал за пос.намјене.....34,00КМ
-415200-Грантови у земљи................................2.000,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40- 31/22
Датум. 12.01.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Општинској управи
Угљевик да се у мјесецу НОВЕМБРУ може извршити
реалокација буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-413300-Расходи за камате.......................... 20.000,00КМ
На позиције:
-412700-Расходи за стручне услуге...............20.000,00КМ
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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
Број: 02/5-40-35 /22
Датум. 11.01.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Општинској управи
Угљевик да се у мјесецу НОВЕМБРУ може извршити
реалокација буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-413300-Расходи за камате............................2.046,00КМ
-411100-Расходи за бруто плате..................50.000,00КМ
На позиције:
-415200-Грантови у земљи............................. 50.000,00КМ
-419100-Расходи по судским рјешењима........2.046,00КМ
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може извршити реалокација
позицији:

буџетских средстава на

Са позиције:
-411200-Накнада за бруто накнаде................. 1.505,00КМ
На позиције:
-412200-Расходи по осн.утр.ел.енер................1.350,00КМ
-412700-Расходи за стручне услуге.....................140,00КМ
-413900-Расходи за затезне камате......................15,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-52/22
Датум. 19.01.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

II
Са позиције:
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-59 /22
Датум. 19.01.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

-413300-Расходи по основу камата.................7.000,00КМ
-411400-Расходи за отпремнине............................5,00КМ
-Буџетска резерва...........................................67.300,00КМ
На позиције:
-412200-Расходи по основу утр.ел.енер........17.000,00КМ
-412100-Расходи по основу закупа.........................5,00КМ
-412700-Расходи за стручне услуге.................6.998,00КМ
-412800-Расходи за одрж.јавних површ........37.789,00КМ
-415200-Грантови у земљи...............................3.612,00КМ
-487200-Трансфери ентитета...........................4.871,00КМ
-516100-Издаци за залихе материјала............4.030,00КМ
II

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

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
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ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40- 96 /22
Датум. 27.01.2022.год

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 1/22

-411400-Расходи за отпремнине........................111,00КМ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Дјечијем вртићу
„Душко Радовић“ Угљевик да се у мјесецу ДЕЦЕМБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-411200-Расходи за бруто накнаде.................1.605,00КМ
-411300-Расходи за накнаде плата за вријеме
боловања...........................................................3.090,00КМ
-412300-Расходи за режијски материјал.........1.600,00КМ
-412400-Расходи за материјал за
посеб.намјене....................................................1.340,00КМ
-412200-Расходи по осн.елек.енер.....................640,00КМ
На позиције:
-411100-Расходи за бруто плате.....................1.605,00КМ
-412500-Расходи за текуће одржавање..........1.797,00КМ
-412600-Расходи за службена путовања.............64,00КМ
-412700-Расходи за стручне услуге.................1.057,00КМ
-412900-Остали расходи..................................3.745,00КМ
-413900-Расходи за затезне камате.......................7,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-48/22
Датум. 19.01.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

05.4.2022.

На позиције:
-412700-Расходи за стручне услуге...................111,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-49/22
Датум. 19.01.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику
ЈУ Центру за
социјални рад Угљевик да се у мјесецу ДЕЦЕМБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-412300-Расходи за режијски материјал............497,00КМ
-412900-Остали расходи......................................418,00КМ
-413900-Расходи по основу затезних камата.......79,00КМ
На позиције:
-412200-Расходи по осн.утр.ел.енер..................497,00КМ
-412500-Расходи за текуће одржавање.............418,00КМ
-511300-Издаци за набавку опреме.....................79,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-53/22
Датум. 19.01.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 1/22

05.4.2022.

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

-412400-Расходи за материјал за посебне
намјене................................................................2.500,00КМ
-412500-Расходи за текуће одржавање..........7.100,00КМ
-413900-Расходи по основу затезних камата....175,00КМ
-511300-Издаци за набавку опреме...................500,00КМ
II

РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Агенцији за развој
малих и средњих предузећа Општине Угљевик да се у
мјесецу ДЕЦЕМБРУ може извршити реалокација
буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-412100-Расходи по основу закупа.....................570,00КМ
-412300-Расходи за режијски материјал............189,00КМ
-638100-Остали издаци.......................................153,00КМ
На позиције:
-412200-Расходи по осн.утр.ел.енер...................347,00КМ
-412900-Остали расходи......................................565,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-403-1-12/22
Датум. 19.01.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру за културу
„Филип Вишњић“ Угљевик да се у мјесецу ДЕЦЕМБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-411100-Бруто плате запослених......................4.500,00КМ
-411400-Расходи за отпремнине и
једнокр.помоћи......................................................675,00КМ
-631900-Остали издаци у земљи......................9.600,00КМ
На позиције:
-411300-Расходи накнада плата за вријеме
боловања............................................................4.500,00КМ
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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
Број: 02/5-403-1-54/22
Датум. 19.01.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру за културу
„Филип Вишњић“ Угљевик да се у мјесецу ДЕЦЕМБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-411100-Бруто плате запослених.....................1.200,00КМ
-631900-Остали издаци у земљи.....................1.400,00КМ
На позиције:
-411300-Расходи накнада плата за вријеме
боловања...............................................................500,00КМ
-411400-Расходи за отпремнине..........................700,00КМ
-412300-Расходи за режијски материјал.............700,00КМ
-412500-Расходи за текуће одржавање..............300,00КМ
-412700-Расходи за стручне услуге.....................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
Број: 02/5-403-1-55/22
Датум. 19.01.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 1/22
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05.4.2022.

II
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Општинској управи
Угљевик да се у мјесецу ДЕЦЕМБРУ може извршити
реалокација буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-Буџетска резерва............................................53.000,00КМ
На позиције:
-415200-Грантови у земљи.............................53.000,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-403-1- 89 /22
Датум. 19.01.2022.год

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-88/22
Датум. 27.01.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском
кориснику СШЦ „Михаило
Петровић Алас“ Угљевик да се у мјесецу ДЕЦЕМБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-411200-Расходи за бруто накнаде..................1.180,00КМ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

На позиције:
-412200-Расходи по основу утр.ел.енер...............30,00КМ
-511300-Издаци за набавку постројења и
опреме................................................................1.150,00КМ
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

I
Oдобрава се буџетском кориснику
ЈУ Центру за
социјални рад Угљевика да се у мјесецу ДЕЦЕМБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-411100-Расходи за бруто плате.....................1.100,00КМ
-412900-Остали расходи.....................................298,00КМ

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

Са позиције Социјалне заштите:
-416100-Дознаке грађанима.................................914,00КМ

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

На позиције:
-412200-Расходи по основу утр.ел.енер...............35,00КМ
-412300-Расходи за режијски материјал.............263,00КМ
На позицију Социјалне заштите:
-416300-Дознаке пружиоцима соц.заштите.......914,00КМ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-403-1-101/22
Датум. 31.01.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

РЈЕШЕЊЕ
I

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 1/22

05.4.2022.

Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Дјечији вртић
„Душко Радовић“ Угљевик да се у мјесецу ДЕЦЕМБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-411400-Расходи за отпремнине.........................206,00КМ
-412900-Остали расходи.....................................135,00КМ

На позиције:
-412200-Расходи по основу утр.ел.енер.............100,00КМ
-412700-Расходи за стручне услуге.........................1,00КМ
-412400-Расходи за материјал за посебне
намјене..................................................................230,00КМ
-412300-Расходи за режијски материјал...............10,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-403-1-120/22
Датум. 02.02.2022.год
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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
Број: 02/5-403-1-130/22
Датум. 04.02.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру за
социјални рад Угљевик да се у мјесецу ДЕЦЕМБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-412700-Расходи за стручне услуге.......................41,00КМ
На позиције:
-412900-Остали расходи........................................41,00КМ
II

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру за
социјални рад Угљевик да се у мјесецу ДЕЦЕМБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-411100-Расходи за бруто плате......................7.000,00КМ
-638100-Остали издаци из трансакција...........2.341,00КМ
На позиције:
-631900-Издаци у земљи...................................9.341,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-403-1-142/22
Датум. 07.02.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

Са позиције:
-Буџетске
резерве.............................................................20.705,00КМ
-412900-Остали расходи.......................................22,00КМ

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 1/22
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05.4.2022.

На позиције:
-412700-Расходи за стручне
услуге..................................................................1.250,00КМ
-414100Субвенције........................................................19.455,00КМ
-487200-Трансфери ентитета................................22,00КМ

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

II

РЈЕШЕЊЕ

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-403-1-152/22
Датум. 07.02.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру за
социјални рад Угљевик да се у мјесецу ДЕЦЕМБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-638100-Остали издаци из транс.........................232,00КМ
Са позиције Социјалне заштите:
-416100-Дознаке грађанима из буџета...............600,00КМ
На позиције:
-631900-Остали издаци........................................232,00КМ
На позицију Социјалне заштите:
-631900-Остали издаци........................................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“.

I
Oдобрава се буџетском кориснику Општинској управи
Угљевик да се у мјесецу ДЕЦЕМБРУ може извршити
реалокација буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-Буџетска
резерва.............................................................59.207,00КМ
-511100-Издаци за изг.и прибав...................147.000,00КМ
-511700-Издаци за нематеријалну
произ.имовину.................................................15.000,00КМ
-518100-Издаци за улагање на туђим
некретнинама……………………………….........2.800,00КМ
-412600-Расходи за стручне услуге.................5.000,00КМ
-412200-Расходи по осн.утр.ел.енер...............8.000,00КМ
-638100-Остали издаци....................................6.000,00КМ
-513100-Издаци за прибављање земљишта.50.000,00КМ
-411200-Расходи за бруто накнаде................36.539,00КM
На позиције:
-412500-Расходи за текуће одрж......................6.472,00КМ
-412800-Расходи за одрж.јавних површина...45.735,00КМ
-511200-Издаци за инв.одржавање..............277.236,00КМ
-511300-Издаци за набавку пост.и опреме.........103,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-172/22
Датум. 08.02.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-150/22
Датум. 08.02.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Дјечији вртић
„Душко Радовић“ Угљевик да се у мјесецу ДЕЦЕМБРУ
може извршити реалокација буџетских средстава на
позицији:

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 1/22

05.4.2022.

Са позиције:
-412300-Расходи за режијски материјал............396,00КМ
На позиције:
-412400-Расходи за материјал за пос.намјене...362,00КМ
-412200-Расходи по осн.утр.ел.енер.....................34,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-171/22
Датум. 10.02.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Општинској управи
Угљевик да се у мјесецу ДЕЦЕМБРУ може извршити
реалокација буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-411300-Расходи за боловање........................11.000,00КМ
-411400-Расходи за отпремнине.......................4.000,00КМ
-513700-Издаци за приб.имовине...................10.000,00КМ
-416100-Дознаке грађанима које се исп.из
буџета.................................................................8.000,00КМ
Са позиције Социјалне заштите:
-416300-Помоћ пружиоцима соц.заштите......40.000,00КМ
Са позиције ЈУ Центра за културу „Филип Вишњић“:
-411100-Расходи за бруто плате....................15.000,00КМ
-631900-Остали издаци.....................................2.400,00КМ
-412900-Остали расходи...................................6.000,00КМ
-412600-Расходи за стручне услуге.................1.400,00КМ
-412200-Расходи по осн.утр.ел.енер...............1.700,00КМ
-411200-Расходи за бруто накнаде..................1.024,00КМ
На позиције:
-412800-Расходи за одрж.јавних површина...54.757,00КМ
-511200-Издаци за
инв.одржавање.................................................17.886,00КМ
-511100-Издаци за изг.и
прибав.зграде...................................................27.881,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
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Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-185 /22
Датум. 10.02.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Општинској управи
Угљевик да се у мјесецу ДЕЦЕМБРУ може извршити
реалокација буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-411100-Расходи за плате запослених..........50.460,00КМ
На позиције:
-412700-Расходи за стручне услуге....................460,00КМ
-411200-Расходи за бруто
накнаде.............................................................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
Број: 02/5-40/22
Датум. 14.02.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 1/22

38

-414100Субвенције.........................................................1.500,00КМ
На позиције:
-415200-Грантови у земљи...............................1.500,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-383 /22
Датум. 14.03.2022.год

за 2022. годину, Начелник општине
доноси:
РЈЕШЕЊЕ

Угљевик,

I
Oдобрава се буџетском кориснику Туристичкој
организацији Општине Угљевик, да се у мјесецу
ЈАНУАРУ може извршити реалокација буџетских
средстава на позицији:
Са позиције:
-Буџетска резерва....................................8.800,00КМ
На позиције:
-631900-Остали издаци у земљи............8.800,00КМ
II

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Општинској управи
Угљевика да се у мјесецу ДЕЦЕМБРУ може извршити
реалокација буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-487400-Трансфери фондовима обавезног социјалног
осигур..................................................................3.030,00КМ
На позиције:
-412800-Расходи за одрж.јавних површ..........3.030,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог
Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће
се објавити у „Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-298 /22
Датум. 25.02.2022.год

05.4.2022.

Налаже
се
служби
буџета,
тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да може на
основу овог Рјешења извршити унос исте позиције
по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
исто ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-127/22
Датум.08.02.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском
кориснику
ЈУ СРЦ
„Рудар“ Угљевик, да се у мјесецу ЈАНУАРУ може
извршити реалокација буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-411200-Бруто накнаде запослених..........490,00КМ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

На позиције:
-411400-Расходи за отпремнине и
јубиларне....................................................490,00КМ
II
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
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Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Дјечији
вртић „Душко Радовић“ Угљевик, да се у мјесецу
ЈАНУАРУ може извршити унос унапријед
буџетских средстава на позицији:

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

-511300-Набавка опреме...........................500,00КМ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-159/22
Датум.09.02.2022.год

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.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

II

III
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском
кориснику
ЈУ СШЦ
„Михаило Петровић Алас“
Угљевик, да се у
мјесецу ЈАНУАРУ може извршити унос унапријед
буџетских средстава на позицији:
-511300-Набавка опреме........................2.250,00КМ
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
Број: 02/5-40-197/22
Датум.16.02.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру за
културу „Филип Вишњић“ Угљевик, да се у мјесецу
ЈАНУАРУ може извршити унос унапријед
буџетских средстава на позицији:

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

-411300-Расходи за накнаде плате за вријеме
боловања.....................................................850,00КМ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-181/22
Датум.11.02.2022.год

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
исто ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-196/22
Датум.16.02.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.
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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 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Агенцији за
развој малих и средњих предузећа Угљевик, да се
у мјесецу ЈАНУАРУ може извршити унос унапријед
буџетских средстава на позицији:
-511300-Издаци за набавку опреме......1.125,00КМ
II
Налаже
се
служби
буџета,
тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да може на
основу овог Рјешења извршити унос исте позиције
по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
исто ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-206/22
Датум.17.02.2022.год

05.4.2022.

основу овог Рјешења извршити унос исте позиције
по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
исто ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-200/22
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум.17.02.2022.год Василије Перић, дипл.ек.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском
кориснику
ЈУ СШЦ
„Михаило Петровић Алас“ Угљевик, да се у
мјесецу ЈАНУАРУ може извршити унос унапријед
буџетских средстава на позицији:
-413900-Расходи за затезне камате......1.500,00КМ
II

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Агенцији за
развој малих и средњих предузећа Општине
Угљевик, да се у мјесецу ЈАНУАРУ може извршити
реалокација буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-412100-Расходи за закуп............................80,00КМ
На позиције:
-412500-Расходи за текуће одржавање......80,00КМ
II
Налаже
се
служби
буџета,
тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да може на

Налаже
се
служби
буџета,
тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да може на
основу овог Рјешења извршити унос исте позиције
по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
исто ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-249/22
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум.23.02.2022.год
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
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Oдобрава се буџетском кориснику Општинској
управи Угљевик, да се у мјесецу ЈАНУАРУ може
извршити унос унапријед буџетских средстава на
позицији:
-631900-Остали издаци........................40.000,00КМ
II
Налаже
се
служби
буџета,
тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да може на
основу овог Рјешења извршити унос исте позиције
по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
исто ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-291 /22
Датум.23.02.2022.год
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-253/22
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум.24.02.2022.год
Василије Перић, дипл.ек.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском
кориснику
ЈУ СРЦ
„РУДАР“ Угљевик, да се у мјесецу ЈАНУАРУ може
извршити унос унапријед буџетских средстава на
позицији:
-411400-Расходи за отпремнине...............750,00КМ
II

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Дјечији
вртић „Душко Радовић“ Угљевик, да се у мјесецу
ЈАНУАРУ може извршити реалокација буџетских
средстава на позицији:
Са позиције:
-412200-Расходи по основу утр.ел.енер....281,00КМ
На позиције:
-419100-Расходи за судска рјешења........281,00КМ
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.

Налаже
се
служби
буџета,
тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да може на
основу овог Рјешења извршити унос исте позиције
по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
исто ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-285/22
Датум.01.03.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском
кориснику
ЈУ СРЦ
„РУДАР“ Угљевик, да се у мјесецу ЈАНУАРУ може
извршити унос унапријед буџетских средстава на
позицији:

III
-412300-Расходи за режијски материјал..650,00КМ
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
исто ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК

II
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
Број: 02/5-40-307/22
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум.03.03.2022.год Василије Перић, дипл.ек.

05.4.2022.

Са позиције:
-631900-Остали издаци у земљи...............390,00КМ
На позиције:
-638100-Остали издаци...............................390,00КМ
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

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском
кориснику
Народној
библиотеци Угљевик, да се у мјесецу ФЕБРУАРУ
може извршити унос унапријед
буџетских
средстава на позицији:
-411400-Расходи за отпремнине...............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
Број: 02/5-40-323/22
Датум.07.03.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском
кориснику
ЈУ СРЦ
„Рудар“ Угљевик, да се у мјесецу ЈАНУАРУ може
извршити унос унапријед буџетских средстава на
позицији:

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

-411300-Расходи за нак.плата за вријеме
боловања.....................................................320,00КМ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-294/22
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум.03.03.2022.год Василије Перић, дипл.ек.

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.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском
кориснику
ЈУ СРЦ
„Рудар“ Угљевик, да се у мјесецу ЈАНУАРУ може
извршити реалокација буџетских средстава на
позицији:

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
исто ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-324/22
Датум.07.03.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.
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05.4.2022.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Агенцији за
развој малих и средњих предузећа Угљевик, да се
у мјесецу ЈАНУАРУ може извршити унос унапријед
буџетских средстава на позицији:
-412300-Расходи за режијски материјал..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.
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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
Број: 02/5-40-352/22
Датум.14.03.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Општинској
управи Угљевик, да се у мјесецу ФЕБРУАРУ може
извршити реалокација буџетских средстава на
позицији:

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
исто ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-318/22
Датум.07.03.2022.год

Са позиције:
-412900-Остали расходи..........................2.000,00КМ
На позиције:
-419100-Расходи по судским рјешењ.....2.000,00КМ
II

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Агенцији за
развој малих и средњих предузећа Угљевик, да се
у мјесецу ФЕБРУАРУ може извршити унос
унапријед буџетских средстава на позицији:
-412300-Расходи за режијски материјал..350,00КМ
II
Налаже
се
служби
буџета,
тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да може на
основу овог Рјешења извршити унос исте позиције
по тачци 1 овог Рјешења.
III

Налаже
се
служби
буџета,
тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да може на
основу овог Рјешења извршити унос исте позиције
по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
исто ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-302 /22
Датум.17.03.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском
кориснику
ЈУ СРЦ
„Рудар“ Угљевик, да се у мјесецу ФЕБРУАРУ може
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извршити реалокација
позицији:

буџетских средстава на

Са позиције:
-412500-Расходи за текуће одржавање......30,00КМ
На позиције:
-412300-Расходи за режијски материјал....30,00КМ
II
Налаже
се
служби
буџета,
тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да може на
основу овог Рјешења извршити унос исте позиције
по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
исто ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-377 /22
Датум.18.03.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском
кориснику
ЈУ СРЦ
„Рудар“ Угљевик, да се у мјесецу ФЕБРУАРУ може
извршити унос унапријед буџетских средстава на
позицији:
-412300-Расходи за режијски материјал..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.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском
кориснику
ЈУ СШЦ
„Михаило Петровић Алас“ Угљевик, да се у
мјесецу ФЕБРУАРУ може извршити унос унапријед
буџетских средстава на позицији:
-412900-Остали расходи......................13.875,00КМ
II
Налаже
се
служби
буџета,
тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да може на
основу овог Рјешења извршити унос исте позиције
по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
исто ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02/5-40-378/22
Датум.18.03.2022.год

05.4.2022.

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
исто ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-376/22
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум.18.03.2022.год Василије Перић, дипл.ек.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском
кориснику
ЈУ СРЦ
„Рудар“ Угљевик, да се у мјесецу ФЕБРУАРУ може
извршити унос унапријед буџетских средстава на
позицији:
-411300-Расходи по основу боловања....430,00КМ
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
Број: 02/5-40-384/22
Датум.21.03.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.
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-411400-Расходи за отпремнине и
јед.награде...................................................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

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском
кориснику
ЈУ СШЦ
„Михаило Петровић Алас“ Угљевик, да се у
мјесецу ФЕБРУАРУ може извршити унос унапријед
буџетских средстава на позицији:
-412200-Расходи по основу еле.енер..40.500,00КМ
II
Налаже
се
служби
буџета,
тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да може на
основу овог Рјешења извршити унос исте позиције
по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
исто ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-385/22
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум.21.03.2022.год
Василије Перић, дипл.ек.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центар за
културу „Филип Вишњић“ Угљевик, да се у мјесецу
ФЕБРУАРУ може извршити унос унапријед
буџетских средстава на позицији:

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
исто ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-386/22
Датум.21.03.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском
кориснику
ЈУ СШЦ
„Михаило Петровић Алас“ Угљевик, да се у
мјесецу ФЕБРУАРУ може извршити унос унапријед
буџетских средстава на позицији:
-412400-Расходи за пос.намјене............1.125,00КМ
-412500-Расходи за текуће одржавања..1.000,00КМ
-412600-Расходи за стручне услуге...........750,00КМ
II
Налаже
се
служби
буџета,
тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да може на
основу овог Рјешења извршити унос исте позиције
по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
исто ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-387/22
Датум.21.03.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.
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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 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском
кориснику
ЈУ СШЦ
„Михаило Петровић Алас“ Угљевик, да се у
мјесецу ФЕБРУАРУ може извршити унос унапријед
буџетских средстава на позицији:
-516100-Издаци за набавку ситн.инвента.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
Број: 02/5-40-388/22 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум.21.03.2022.год Василије Перић, дипл.ек.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Општинској
управи Угљевик, да се у мјесецу ФЕБРУАРУ може
извршити унос унапријед буџетских средстава на
позицији:
-412500-Расходи за текуће одржавањ100.000,00КМ
-414100-Субвенције.............................107.000,00КМ
-511200-Издаци за инвес.одржавањ.112.500,00КМ
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

05.4.2022.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
исто ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40- 402/22
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум.21.03.2022.год Василије Перић, дипл.ек.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центар за
културу „Филип Вишњић“ Угљевик, да се у мјесецу
ФЕБРУАРУ може извршити унос унапријед
буџетских средстава на позицији:
-411300-Расходи за накнаду плата за вријеме
боловања....................................................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
Број: 02/5-40-396/22
Датум.22.03.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Агенција за
развој малих и средњих предузећа, да се у мјесецу
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ФЕБРУАРУ може извршити унос
буџетских средстава на позицији:

унапријед

-412200-Расходи по осн.елек.енерг..........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
Број: 02/5-40-395/22
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум.22.03.2022.год
Василије Перић, дипл.ек.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Дјечији
вртић „Душко Радовић“ Угљевик, да се у мјесецу
ФЕБРУАРУ може извршити унос унапријед
буџетских средстава на позицији:
-412600-Расходи за службена путовања...125,00КМ
-511200-Издаци за инвестиционо одржа..750,00КМ
-511300-Издаци за набавку опреме..........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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и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском
кориснику
Народној
библиотеци Угљевик, да се у мјесецу ФЕБРУАРУ
може извршити реалокација буџетских средстава
на позицији:
Са позиције:
-511300-Издаци за инв.одрж......................320,00КМ
На позиције:
-412600-Расходи по основу путовања и
смјештаја.....................................................320,00КМ
II
Налаже
се
служби
буџета,
тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да може на
основу овог Рјешења извршити унос исте позиције
по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
исто ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-391 /22
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум.22.03.2022.год
Василије Перић, дипл.ек.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ

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

I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру за
социјални рад
Угљевик, да се у мјесецу
ФЕБРУАРУ може извршити реалокација буџетских
средстава на позицији:

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-394/22
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум.22.03.2022.год Василије Перић, дипл.ек.

Са позиције:
-412900-Остали расходи.............................313,00КМ
На позиције:
-412300-Расходи за режијски материјал...313,00КМ

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

Такође да може извршити унос унапријед
буџетских средстава на следећој позицији:
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-411200-Расходи за бруто накнаде.........1.711,00КМ
II
Налаже
се
служби
буџета,
тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да може на
основу овог Рјешења извршити унос исте позиције
по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
исто ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-415 /22
Датум.25.03.2022.год

05.4.2022.

ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-416 /22
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум.25.03.2022.год Василије Перић, дипл.ек.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Дјечији
вртић „Душко Радовић“ Угљевик, да се у мјесецу
ФЕБРУАРУ може извршити реалокација буџетских
средстава на позицији:
Са позиције:
-412900-Остали расходи.............................448,00КМ
На позиције:
-419100-Расходи по судским рјешењим.448,00КМ
Такође да може извршити унос унапријед
буџетских средстава на следећој позицији:
-412900-Остали расходи..........................7.500,00КМ
-413900-Расходи за камате..........................50,00КМ
II
Налаже
се
служби
буџета,
тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да може на
основу овог Рјешења извршити унос исте позиције
по тачци 1 овог Рјешења.

Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру за
социјални рад
Угљевик, да се у мјесецу
ФЕБРУАРУ може извршити реалокација буџетских
средстава на позицији:
Са позиције:
-416100-Дознаке на име соци.заштите..5.500,00КМ
На позиције:
-511300-Издаци за набавку опреме.......5.500,00КМ
II
Налаже
се
служби
буџета,
тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да може на
основу овог Рјешења извршити унос исте позиције
по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
исто ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-411 /22
Датум.25.03.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ

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

Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру за
социјални рад (Социјална заштита) Угљевик, да
се у мјесецу ФЕБРУАРУ може извршити
реалокација буџетских средстава на позицији:
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Са позиције:
-416300-Помоћ пружиоцима услуга.......1.028,00КМ
На позиције:
-412200-Расходи по основ.утр.ел.енер..1.028,00КМ
II
Налаже
се
служби
буџета,
тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да може на
основу овог Рјешења извршити унос исте позиције
по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
исто ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-420 /22
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум.29.03.2022.год Василије Перић, дипл.ек.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском
кориснику
ЈУ СРЦ
„Рудар“ Угљевик, да се у мјесецу МАРТУ може
извршити унос унапријед буџетских средстава на
позицији:
-631900-Остали издаци у земљи..............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
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
исто ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-424/22
Датум.30.03.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

49

и члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и
10. Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик
за 2022. годину, Начелник општине Угљевик,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском
кориснику
ЈУ СРЦ
„Рудар“ Угљевик, да се у мјесецу МАРТУ може
извршити реалокација буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-631900-Остали издаци у земљи..............950,00КМ
На позиције:
-638100-Остали издаци из транс.са друг.нивоима
власт.............................................................950,00КМ
II
Налаже
се
служби
буџета,
тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да може на
основу овог Рјешења извршити унос исте позиције
по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
исто ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-425 /22
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум.30.03.2022.год
Василије Перић, дипл.ек.
На основу члана 238. и 240. став 4. Закона о раду
(„Службени гласник Републике Српске“, број 1/16,
66/18 и 119/21), члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 38. Посебног
колективног уговора за запослене у области
локалне самуоправе Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 20/17, 86/18 ,
21/20 и 8/22) Начелник општине Угљевик
и
Синдикат локалне самоуправе Општине Угљевик
закључили су
ПОЈЕДИНАЧНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
О ИЗМЈЕНАМА ПОЈЕДИНАЧНОГ
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Члан 1
У Појединачном колективном уговору за запослене
у Општинској управи Угљевик („Службени билтен
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општине Угљевик“, број 2/18, 13/18, 15/18 и 2/20)
члан 3а. мијења се гласи:
Члан 3а.
„(1) Плата запосленог састоји се од основне плате
и увећања плате прописаних Колективним
уговором.
(2) Плата из става 1. овог члана представља бруто
плату.
(3) У свим елементима који чине плату из става 1.
овог члана садржани су порез на доходак и
доприноси.
(4) Плата из става 1. овог члана умањена за порез
на доходак и доприносе је нето плата радника.“.
Члан 2.
Члан 5. мијења се и гласи:
„(1) Коефицијенти за обрачун основне плате
запосленог утврђује се у распонима и разврстава у
платне групе у зависности од потребног стручног
знања, сложености послова, самосталности у раду
и степена одговорности.
(2) Послови се разврставају у платне групе са
сљедећим коефицијентима за обрачун плате:
1) Прва платна група – послови неквалификованог
радника .................................7,81,
2) Друга платна група – послови на којима се
захтијева стручност која се стиче средњим
образовањем у трајању од три године ..............8,01,
3) Трећа платна група – послови на којима се
захтијева стручност која се стиче средњим
образовањем у трајању од четири године ,
а) стручни сарадник трећег звања.......................9,01
б) стручни сарадник другог звања........................9,17
ц) стручни сарадник првог звања, запослени у
статусу намјештеника.........................................10,00
4) Четврта платна група – послови на којима се
захтијева стручност која се стиче специјализацијом
на основу стручности средњег образовања......12,15
5) Пета платна група – послови на којима се
захтијева стручност која се стиче вишим
образовањем или високим образовањем са
остварених 180 ЕCTS бодова или еквивалент и то:,
а) виши стручни сарадник трећег звања...........12,31
б) виши стручни сарадник другог звања............12,48
ц) виши стручни сарадник првог звања, запослени у
статусу намјештеника..........................................12,98
д) старјешина ватрогасне јединице....................13,47
6) Шеста платна група – послови на извршилачким
радним мјестима на којима се захтијева стручност
која се стиче виоким образовањем у трајању од
четири године или високим образовањем са
остварених 240 ЕCTS бодова или еквивалент и то:
а)самостални
стручни
сарадник
трећег
звања………………………………………………..14,31.
б)
самостални
стручни
сарадник
другог
звања....................................................................14,47
в)
самостални
стручни
сарадник
првог
звања,намјештеник.............................................14.96
г) инспектор и комунални полицајац..................15,12
д) стручни савјетник............................15,45
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ђ)шеф одсијека у оквиру одјељења/службе......16,12
е) шеф самосталног одсијека.............................20,42
7) Седма платна група – послови на руководећим
радним мјестима на којима се захтијева стручност
која се стиче виоким образовањем у трајању од
четири године или високим образовањем са
остварених 240 ЕCTS бодова или еквивалент и то:,
а) начелник службе, интерни ревизор, савјетник у
кабинету начелника............................................21,58.
б) шеф кабинета начелника...............................22,09
в) начелник одјељења, секретар скупштине,
руководилац
јединице
за
интерну
ревизију................................................................22,25
(3) За обрачун основне плате запослених у
кабинету начелника општине који немају статус
службеника или намјештеника примјењује се
коефицијент седме платне групе, уколико имају
стручност која се стиче високим образовањем у
трајању
од
четири
године
или
високим
образовањем са остварених 240 ЕСТS бодова, или
еквивалент.
(4) Уколико запослени из става 3. овог члана немају
стручност седме платне групе, за обрачун основне
плате примјењује се коефицијент платне групе у
зависности од захтијеваног степена стручне
спреме.“
Члан 3.
У члану 10. тачка 3) мијења се и гласи:
„3) отпремнину приликом одласка запосленог у
пензију
-у висини три просјечне нето плате запосленог
обрачунате за последњи мјесец
прије одласка у пензију“.
Тачка 7. мијења се и гласи:
„7) трошкове једног топлог оброка за вријеме једног
радног дана, као и у случају обављања
прековременог рада дужег од три часа дневно – у
висини од 0,75% просјечне бруто плате у
Републици Српској за претходну годину, за сваки
радни дан запосленог, и“.
Члан 4.
У члану 20. став 1 мијења се и гласи:
„(1) Запослени или његова породица имају право на
помоћ у случају:
1)смрти запосленог – у висини три посљедње
просјечне нето плате запослених
исплаћене у општинској управи у претходној
години,
2)смрти члана уже породице – у висини двије
посљедње просјечне нето плате
запослених исплаћене у општинској управи у
претходној години,
3)тешке
инвалидности
запосленог
(која
је
категорисана од стране надлежног
органа) – у висини двије посљедње просјечне нето
плате запослених исплаћене у општинској управи у
претходној години,
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4)дуготрајне болести или дуже неспособности за
рад усљед повреде запосленог
(утврђене од стране љекарске комисије - у висини
једне просјечне нето плате запослених исплаћене у
општинској управи у претходној години,
5)изградње надгробног споменика запосленом који
је изгубио живот приликом
обављања службене дужности - у висини три
посљедње просјечне бруто плате запослених
исплаћене у општинској управи у претходној
години,
6) рођења дјетета - у висини једне просјечне нето
плате запослених исплаћене у
општинској управи у претходној години и
7)новчану накнаду за посебне резултате рада – у
висини до једне просјечне бруто
плате запосленог остварене у претходном мјесецу
прије додјељивања награде“.
Став 4. мијења се и гласи:
„(4) Запосленом се исплаћује јубиларна награда за
остварени стаж код
послодавца у трајању од:
1)20 година радног стажа – у висини једне
просјечне бруто плате запослених
исплаћене у општинској управи у претходној
години,
2)30 година радног стажа – у висини двије
просјечне бруто плате запослених
исплаћене у општинској управи у претходној
години“.
Члан 5.
У члану 23. став 2. и 3. мијењају се и гласе:
„(2) Висина отпремнине зависи од дужине рада
запосленог код послодавца и
износи:
1)за рад од двије до десет година – 35% просјечне
мјесечне нето плате
запосленог исплаћене у последња три мјесеца
прије престанка радног односа, за сваку навршену
годину рада,
2)за рад од десет до 20 година – 40% просјечне
мјесечне нето плате
запосленог исплаћене у последња три мјесеца
прије престанка радног односа, за сваку навршену
годину рада,
3)за рад од 20 до 30 година – 45% просјечне
мјесечне нето плате запосленог
исплаћене у последња три мјесеца прије престанка
радног односа, за сваку навршену годину рада,
4)за рад дужи од 30 година – 50% просјечне
мјесечне нето плате
запосленог исплаћене у последња три мјесеца
прије престанка радног односа, за сваку навршену
годину рада,
(3) Висина отпремнине из став 2. овог члана не
може се утврдити у
износу већем од шест просјечних мјесечних нето
плата исплаћених запосленом у последња три
мјесеца прије престанка радног односа.“
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Члан 6.
Овај појединачни колективни уговор ступа на снагу
даном потписивања учесника колективног уговора и
биће објављен у „Службеном билтену општине
Угљевик“.

ПРЕДСЈЕДНИК
СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Петра Гајић,дипл.сан.инг. Василије Перић,дипл.ек.
Број: 02-12-7
Датум;11.02.2022. године
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