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Na osnovu člana 50, a u vezi sa članom 41, stav 1 i 
53, stav 1 Poslovnika o radu Skupštine opštine 
Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17), 
uvažavajući Prijedlog podnesen od strane 12 
odbornika u Skupštini opštine Ugljevik broj: 02/111-
10/22 od 28.2.2022. godine, Skupština opštine 
Ugljevik, na svojoj devetoj sjednici, održanoj dana 
8.3.2022. godine,  d o n o s i 

 

RJEŠENJE  
O RAZRJEŠENJU KOMISIJE ZA IZBOR I 

IMENOVANJE 

 

Član 1. 

Razrješava se Komisija za izbor i imenovanje, 
imenovana Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik broj: 
01-111-2/21 od 28.1.2021. godine, u sledećem 
sastavu: 

1. Cvjetana Dragonjić, predsjednik,  
2. Gavro Milošević, član, 
3. Čedomir Lujanović, član, 
4. Dragomir Sekulić, član i 
5. Nedeljko Marković, član. 

 

Skupština opštine Ugljevik konstatuje da je član 
Komisije za izbor i imenovanje, Nedeljko Marković, 
podnio ostavku na mjesto člana Komisije za izbor i 
imenovanje broj: 02/111-9/22 od 25.2.2022. godine, 
koja se ovim Rješenjem prihvata. 

 

Član 2. 

Zadužuje se sekretar Skupštine opštine Ugljevik, 
imenovan Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik, broj: 
01-111-148/21 od 19.11.2021. godine, da u skladu sa 
članom 55, stav 4 Statuta Opštine Ugljevik (Službeni 

bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21) i članom 31 
Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik 
(Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17) izvrši 
objavljivanje ovog Rješenja u Službenom biltenu 
Opštine Ugljevik. 

 

Član 3. 

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

 

O B R A Z L O Ž E NJ E 

 

Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik broj: 01-111-
2/21 od 28.1.2021. godine, koje je doneseno na 
konstitutivnoj sjednici Skupštine opštine Ugljevik, 
održanoj dana 28.1.2021. godine, imenovana je 
Komisija za izbor i imenovanje, u sledećem sastavu:  

1. Cvjetana Dragonjić, predsjednik,  
2. Gavro Milošević, član, 
3. Čedomir Lujanović, član, 
4. Dragomir Sekulić, član i 
5. Nedeljko Marković, član. 

 

Članom 53, stav 2, Poslovnika o radu Skupštine 
opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, 
broj: 8/17), definisano je da listu kandidata za izbor 
predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje 
podnosi predsjedavajući prve sjednice skupštine, a na 
osnovu prethodnih konsultacija sa političkim 
strankama, koalicijama i nezavisnim odbornicima, koji 
imaju svoje odbornike u Skupštini. 

 

Kako je došlo do promjene skupštinske većine, te 
smanjenja broja izabranih odbornika u Skupštini 
opštine Ugljevik, ispred političke partije - Srpska 
demokratska stranka (SDS), tako da navedena 
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stranka sada ima osam odbornika, a da je prilikom 
održavanja konstitutivne sjednice Skupštine opštine 
Ugljevik, dana 28.1.2021. godine, ista imala devet 
odbornika, te u cilju jednake stranačke zastupljenosti, 
definisane članom 41, stav 1 Poslovnika o radu 
Skupštine opštine Ugljevik, s tim u vezi poštovanja 
principa srazmjernosti, definisanog članom 53, stav 1 
Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, a 
samim  tim i nesmetanog funkcionisanja i rada 
Komisije za izbor i imenovanje, pristupilo se 
donošenju ovog Rješenja. 

 

Princip jednake stranačke zastupljenosti i 
srazmjernosti je potrebno postići iz razloga što su u 
predmetnoj komisiji, koja je imenovana Rješenjem 
skupštine opštine Ugljevik broj: 01-111-2/21 od 
28.1.2021. godine, bila imenovana tri člana, koji su 
odbornici ispred političke partije – Srpska 
demokratska stranka, jedan član, koji je odbornik 
ispred političke partije – Partija demokratskog 
progresa i jedan član, koji je odbornik ispred političke 
partije – Savez nezavisnih socijaldemokrata – Milorad 
Dodik, dok odbornici ostalih političkih partija, koalicija i 
nezavisni odbornici, nisu bili zastupljeni u predmetnoj 
komisiji. 

 

Dodatni razlog donošenja ovog rješenja jeste i 
ostavka člana Komisije za izbor i imenovanje, 
Nedeljka Markovića, koja je podnesena dana 
25.2.2022. godine, pod brojem: 02/111-9/22, u kojoj 
su navedeni razlozi za ostavku, odnosno promjena 
skupštinske većine u Skupštini opštine Ugljevik, što je 
12 odbornika Skupštine opštine Ugljevik istaklo kroz 
Obavještenje o promjeni skupštinske većine od 
7.2.2022. godine i Zahtjev - inicijativa za sazivanje i 
održavanje sjednice Skupštine opštine Ugljevik od 
7.2.2022. godine, te potreba obezbjeđenja jednake 
stranačke zastupljenosti i srazmjernosti predstavnika 
političkih partija u Skupštini opštine Ugljevik u Komisiji 
za izbor i imenovanje. 

 

Zbog svega naprijed navedenog odlučeno je kao u 
dispozitivu. 

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                        

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Broj: 01- 111- 15 /22                       PREDSJEDNIK SO-e                                                                

Datum, 08.03.2022. godine            Đoko Simić, profesor                                                                                                                                                                

 

Na osnovu člana 12, a u vezi sa članom 41, stav 1 i 
53, stav 1 Poslovnika o radu Skupštine opštine 
Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17), 
uvažavajući Prijedlog podnesen od strane 12 
odbornika u Skupštini opštine Ugljevik broj: 02/111-
10/22 od 28.2.2022. godine, Skupština opštine 
Ugljevik, na svojoj devetoj sjednici, održanoj dana 
8.3.2022. godine,  d o n o s i 

RJEŠENJE 

 O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR I 
IMENOVANJE 

 

Član 1. 

 

Imenuje se Komisija za izbor i imenovanje, u sledećem 
sastavu: 

1. Nedeljko Marković, predsjednik,  
2. Milorad Simić, član, 
3. Milan Vićić, član i 
4. Vujo Marković, član. 

Član 2. 

Zadužuje se sekretar Skupštine opštine Ugljevik, 
imenovan Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik, broj: 
01-111-148/21 od 19.11.2021. godine, da u skladu sa 
članom 55, stav 4 Statuta Opštine Ugljevik (Službeni 
bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21) i članom 31 
Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik 
(Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17) izvrši 
objavljivanje ovog Rješenja u Službenom biltenu 
Opštine Ugljevik. 

 

Član 3. 

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

 

O B R A Z L O Ž E NJ E 

Imajući u vidu da je Skupština opštine Ugljevik 
donijela Rješenje o razrješenju Komisije za izbor i 
imenovanje broj:01-111-15/22 od 8.3.2022. godine, te 
radi nesmetanog rada i funkcionisanja predmetnog 
radnog tijela i s tim u vezi izvršavanja Zakonom o 
lokalnoj samoupravi, Statutom Opštine Ugljevik i 
Poslovnikom o radu Skupštine opštine Ugljevik 
definisanih zadataka, Skupština opštine Ugljevik je 
pristupila donošenju rješenja o imenovanju Komisije 
za izbor i imenovanje, uz poštovanje principa jednake 
stranačke zastupljenosti u Skupštini opštine Ugljevik 
iz člana 41, stav 1 Poslovnika o radu Skupštine 
opštine Ugljevik, i poštovanja principa srazmjernosti, 
iz člana 53, stav 1 Poslovnika o radu Skupštine 
opštine Ugljevik, na način da je obezbjeđena 
maksimalna zastupljenost i srazmjernost svih 
političkih subjekata, jer svih pet predloženih članova 
ove Komisije pripada različitim političkim partijama u 
Skupštini opštine Ugljevik, što nije bio slučaj ranije. 

Predloženi član za Komisiju, Cvjetana Dragonjić je 
odbila članstvo u Komisiji te se imenuju četiri člana.  
Peti član će se imenovati naknadno na narednoj 
sjednici.  

 

Zbog svega naprijed navedenog odlučeno je kao u 
dispozitivu. 

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                        

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Broj: 01- 111- 16 /22                    PREDSJEDNIK SO-e                                                                 

Datum, 08.03.2022. godine         Đoko Simić, profesor     

                                                                                                                                                         

Na osnovu člana 39, stav 2, tačka 21 Zakona o 
lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS br. 97/16, 
36/19 i 61/21), člana 37, stav 2, tačka 23 i člana 45 
Statuta Opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine 
Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21), člana 174, a u vezi sa 
članom 178 i 179 Poslovnika o radu Skupštine opštine 
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Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17), 
uvažavajući Prijedlog podnesen od strane 12 
odbornika u Skupštini opštine Ugljevik broj: 02/111-
11/22 od 28.2.2022. godine, Skupština opštine 
Ugljevik, na svojoj devetoj sjednici, održanoj dana 
8.3.2022. godine, d o n o s i 

RJEŠENJE 

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE 
OPŠTINE UGLjEVIK 

 

Član 1. 

Razrješava se predsjednik Skupštine opštine Ugljevik, 
Simić Đoko, iz Ugljevika, imenovan Rješenjem 
Skupštine opštine Ugljevik broj: 01-111-3/21 od 
28.1.2021. godine. 

 

Član 2. 

Zadužuje se sekretar Skupštine opštine Ugljevik, 
imenovan Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik, broj: 
01-111-148/21 od 19.11.2021. godine, da u skladu sa 
članom 55, stav 4 Statuta Opštine Ugljevik (Službeni 
bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21) i članom 31 
Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik 
(Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17) izvrši 
objavljivanje ovog Rješenja u Službenom biltenu 
Opštine Ugljevik. 

 

Član 3. 

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

 

O B R A Z L O Ž E NJ E 

Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik broj: 01-111-
3/21 od 28.1.2021. godine, koje je doneseno na 
konstitutivnoj sjednici Skupštine opštine Ugljevik, 
održanoj dana 28.1.2021. godine, za predsjednika 
Skupštine opštine Ugljevik izabran je Simić Đoko, iz 
Ugljevika. 

 

U skladu sa članom 45 Statuta Opštine Ugljevik 
(Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21) i 
članom 178 Poslovnika o radu Skupštine opštine 
Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17), 
dana 28.2.2022. godine, od strane 12 odbornika 
Opštine Ugljevik, podnesen je prijedlog za razrješenje 
predsjednika Skupštine opštine Ugljevik broj: 02/111-
11/22, a iz razloga utvrđenih Zakonom, Statutom i 
Poslovnikom o radu, s obzirom da svoja prava i 
dužnosti nije vršio u skladu sa istim, čime je učinio 
veće propuste u radu i zloupotrebe funkcije, koju 
obavlja. 

Članom 84 Poslovnika o radu Skupštine opštine 
Ugljevik definisano je da se poziv za sjednicu 
skupštine upućuje najmanje sedam dana prije 
održavanja sjednice odbornicima, načelniku opštine, 
načelnicima odjeljenja i službi opštinske uprave, i 
ostalim učesnicima, zajedno sa prijedlogom dnevnog 
reda i pripremljenim materijalima po pojedinim 
tačkama dnevnog reda. 

Kako je sazivanje i organizacija sjednice Skupštine 
opštine u nadležnosti predsjednika Skupštine opštine, 

nesporno je da u prethodnom periodu sazivi, a 
posebno materijali po predloženim tačkama dnevnog 
reda, odbornicima u Skupštini opštine Ugljevik nisu 
dostavljani u roku propisanim članom 84 Poslovnika o 
radu skupštine opštine Ugljevik, čemu su odbornici u 
više navrata primjedbovali na zapisnik sa sjednica 
Skupštine, a što se može utvrditi uvidom u zapisnike, 
kao i tonske snimke sa održanih sjednica Skupštine 
opštine Ugljevik u prethodnom periodu. 

Nadalje, predsjednik skupštine nije obezbjedio da se, 
shodno Programu rada Skupštine opštine Ugljevik za 
2021. godinu, Skupštini opštine Ugljevik, dostavi na 
razmatranje Izvještaji o radu Centra za kulturu „Filip 
Višnjić“ Ugljevik i JU Sportsko rekreativnog centra 
„Rudar“ Ugljevik, čime je prekršen Program rada 
Skupštine opštine Ugljevik za 2021. godinu, kao i 
Poslovnik o radu Skupštine opštine Ugljevik. 

Dalje, predsjednik skupštine nije obezbjedio izvršenje 
pravnosnažne Presude Okružnog suda u Bijeljini broj: 
12 0 U 007377 19 U od 30.9.2020. godine, kojom je 
utvrđena nezakonitost Rješenja Skupštine opštine 
Ugljevik broj: 01-111-12/19 od 29.3.2019. godine, a 
koje rješenje je doneseno u postupku po javnom 
konkursu za izbor i imenovanje jednog člana Odbora 
za žalbe Opštine Ugljevik broj: 01-111-5/19 od 
23.1.2019. godine. 

Kako Skupština opštine Ugljevik, u zakonom 
definisanom roku od 30 dana, od dana zaprimanja 
presude Okružnog suda u Bijeljini broj: 12 0 U 007377 
19 U od 30.9.2020. godine, nije donijela novi upravni 
akt u skladu sa pravnim shvatanjem i činjenicama, 
utvrđenim u predmetnoj presudi, a što je nesporna 
zakonska obaveza iz člana 50, 51 i 52 (poglavlje 6 – 
obaveznost presude) Zakona o upravnim sporovima 
(Službeni glasnik Republike Srpske br. 109/05 i 
63/11), proveden je i izvršni postupak, te je Okružni 
sud u Bijeljini, dana 16.6.2021. godine, donio Rješenje 
broj: 12 0 U 007377 21 U 2, koje glasi: 

„Nalaže se Skupštini opštine Ugljevik da postupi po 
presudi ovog suda broj: 12 0 U 007377 19 U od 
30.9.2020. godine i izraženom pravnom shvatanju, 
tako što će donijeti novi upravni akt u roku od 30 
dana, počev od prvog narednog dana nakon prijema 
ovog rješenja.“  

Predmetno rješenje Opština Ugljevik zaprimila je 
18.6.2021. godine, ali do današnjeg dana nije 
doneseno novo rješenje u skladu sa pravnim 
shvatanjem i činjenicama, utvrđenim u predmetnoj 
presudi, čime je došlo do povrede Zakona o upravnim 
sporovima, kao i odredbe članova od 153 do 157 
Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS 
br. 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 58 Statuta Opštine 
Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 
5/21), jer Odbor za žalbe Opštine Ugljevik još od 
2019. godine nije konstituisan u punom kapacitetu (tri 
člana), pri čemu je u periodu do utvrđivanja 
nezakonitosti rješenja Skupštine opštine Ugljevik od 
broj: 01-111-12/19 od 29.3.2019. godine, u sastavu 
Odbora za žalbe učestvovalo lice, koje ne ispunjava 
zakonom definisane uslove za članstvo u Odboru za 
žalbe, a od utvrđivanja nezakonitosti rješenja nije 
došlo do imenovanja novog lica, koje ispunjava sve 
zakonom definisane uslove i koje je po ponovnom 
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izvještaju Komisije za sprovođenje javnog konkursa, 
predloženo za imenovanje. 

Imajući u vidu vođenje predmetnih sudskih postupaka, 
u kojima je utvrđeno nezakonito postupanje, 
prouzrokovani su sudski i advokatski troškovi, koje je 
u konačnosti snosila Opština Ugljevik, a koji su 
naplaćeni iz budžetskih sredstava, što predstavlja 
neracionalno trošenje budžetskih – javnih sredstava 
Opštine Ugljevik. 

O sadržini predmetne presude od 30.9.2020. godine, 
kao i nalogu iz rješenja Okružnog suda u Bijeljini od 
16.6.2021. godine, a putem Zahtjeva za dostavljanje 
informacija broj: 01-053-25/21 od 15.10.2021. godine, 
obavješteni su načelnik Opštine Ugljevik, predsjednik 
Skupštne opštine Ugljevik, potpredsjednik Skupštine 
opštine Ugljevik, kao i svi odbornici u Skupštini 
opštine Ugljevik (23 odbornika). 

Na predmetni zahtjev odgovorio je sekretar Skupštine 
opštine Ugljevik, putem akta broj: 01/2-053-25/21 od 
29.10.2021. godine, u kojem je, između ostalog 
navedeno, da je Komisija za sprovođenje javnog 
konkursa za izbor Odbora za žalbe postupila po 
presudi suda od 30.9.2020. godine, na način da je, 
kao ovlašćeni predlagač materijala, u formi prijedloga, 
dostavila rješenje posebnoj organizacionoj jedinici u 
okviru opštinske uprave, na dalju obradu, a zatim je 
isto dostavljeno odbornicima Opštine Ugljevik, da je 
obaveza za postupanje po presudi definisana 
poglavljem 6 Zakona o upravnim sporovima, te da 
rješenje Okružnog suda u Bijeljini od 16.6.2021. 
godine, sa naprijed navedenim nalogom, nije 
dostavljeno odbornicima Opštine Ugljevik. 

Slijedom svih naprijed navedenih razloga, nesporno je 
da su ispunjeni uslovi iz člana 45 Statuta Opštine 
Ugljevik i člana 178 Poslovnika o radu Skupštine 
opštine Ugljevik, za donošenje rješenja o razrješenju 
predsjednika Skupštine opštine Ugljevik. 

 

Zbog svega naprijed navedenog odlučeno je kao u 
dispozitivu. 

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                        

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Broj: 01- 111- 17 / 22               POTPREDSJEDNIK SO-e 

Datum, 08.03.2022. godine      Dragan Đokić       

 

Na osnovu člana 39. stav 2. tačka 21. Zakona o lokalnoj 
samoupravi (Službeni glasnik RS br. 97/16, 36/19 i 
61/21), ), člana 37. stav 2. tačka 23. Statuta Opštine 
Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 
5/21), člana 83.st 4. člana 174. a u vezi sa članovima 
175.-177. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik 
(Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17), 
uvažavajući Prijedlog podnesen od strane Komisije za 
izbor i imenovanje imenovane Rješenjem br.01-111-
16/22 od 08.03.2022. godine, Skupština opštine 
Ugljevik, na svojoj devetoj sjednici, održanoj dana 
31.03.2022. godine, d o n o s i 

 

RJEŠENJE 

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE 
OPŠTINE UGLjEVIK 

 

Član 1. 

Za predsjednika Skupštine opštine Ugljevik, imenuje se 
Zoran Lazić, dipl. menadžer iz Ugljevika. 

Član 2. 

Zadužuje se sekretar Skupštine opštine Ugljevik, 
imenovan Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik, broj: 
01-111-148/21 od 19.11.2021. godine, da u skladu sa 
članom 55. stav 4. Statuta Opštine Ugljevik (Službeni 
bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21) i članom 31. 
Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik (Službeni 
bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17) izvrši objavljivanje 
ovog Rješenja u Službenom biltenu Opštine Ugljevik. 

Član 3. 

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

 

O B R A Z L O Ž E NJ E 

Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik broj: 01-111-
17/22 od 08.03.2022. godine, koje je doneseno na 
devetoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Ugljevik, 
održanoj dana 8.3.2022. godine, razriješen je dužnosti 
predsjednika Skupštine opštine Ugljevik, Simić Đoko, 
iz Ugljevika, iz kog razloga je Skupština opštine 
Ugljevik pristupila donošenju ovog rješenja, kojom je 
za predsjednika Skupštine opštine Ugljevik imenovala 
Zorana Lazića iz Ugljevika. 

 

Zbog svega naprijed navedenog odlučeno je kao u 
dispozitivu. 

    
REPUBLIKA SRPSKA                                                        

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Broj: 01- 111- 24 /22                PREDSJEDAVAJUĆI SO-e                                                                      

Datum, 31.03.2022. godine      Žarko Novaković     

 

Na osnovu člana 46. – 51. Zakona o lokalnoj 
samoupravi (Službeni glasnik RS br. 97/16, 36/19 i 
61/21), člana  37. člana 49. – 53. Statuta Opštine 
Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 
5/21) i člana 184. i 185. Poslovnika o radu Skupštine 
opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, 
broj: 8/17), uvažavajući Prijedlog podnesen od strane 
Komisije za izbor i imenovanje imenovane Rješenjem 
br.01-111-16/22 od 08.03.2022. godine, Skupština 
opštine Ugljevik, na svojoj devetoj sjednici, održanoj 
dana 31.03.2022. godine,donosi 

 

RJEŠENJE 

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRIMOPREDAJU 
DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE 

UGLjEVIK 

 

Član 1. 

Imenuje se Komisija za primopredaju dužnosti 
predsjednika Skupštine opštine Ugljevik, u sledećem 
sastavu: 



05.4.2022.                                              SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLjEVIK – Broj 1/22                                                   5 

1. Dragan Jović, predsjednik, 
Vujo Marković, zamjenik predsjednika, 
2. Žarko Novaković, član, 
Milorad Simić, zamjenik člana, 
3. Dragan Gajić, član, 
Bojan Bojić, zamjenik člana. 

 

Član 2.  

Zadatak Komisije je da, u skladu sa odredbama 
Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS 
br. 97/16, 36/19 i 61/21), Statuta Opštine Ugljevik 
(Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21) i 
Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik 
(Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17), izvrši 
primopredaju dužnosti između predsjednika Skupštine 
opštine Ugljevik, koji je razriješen Rješenjem 
Skupštine opštine Ugljevik broj: 01-111-17/22 od 
08.03.2022. godine i predsjednika Skupštine opštine 
Ugljevik, Zorana Lazića koji je imenovan Rješenjem 
Skupštine opštine Ugljevik broj: 01-111-24/22 od 
31.03.2022. godine. 

Primopredaju dužnosti je potrebno izvršiti na dan 
31.03.2022. godine, kao dana donošenja i stupanja na 
snagu rješenja iz stava 1. ovog člana.  

Imenovana Komisija je dužna sačiniti zapisnik o 
primopredaji dužnosti, te sve poslove u vezi 
primopredaje, a shodno članu 47. Zakona o lokalnoj 
samoupravi i članu 50. Statuta Opštine Ugljevik, 
izvršiti u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu 
rješenja iz stava 1 ovog člana, kao i ovog rješenja o 
imenovanju komisije, te isti dostaviti Skupštini opštine 
Ugljevik. 

 

Član 3. 

Zadužuje se sekretar Skupštine opštine Ugljevik, 
imenovan Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik, broj: 
01-111-148/21 od 19.11.2021. godine, da u skladu sa 
članom 55. stav 4. Statuta Opštine Ugljevik (Službeni 
bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21) i članom 31. 
Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik 
(Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17) izvrši 
objavljivanje ovog Rješenja u Službenom biltenu 
Opštine Ugljevik. 

 

Član 4. 

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

O B R A Z L O Ž E NJE 

 

Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik broj:01-111-
17/22 od 08.03.2022. godine, koje rješenje je stupilo 
na snagu dana 8.3.2022. godine, razriješen je 
dužnosti predsjednika Skupštine opštine Ugljevik, 
Simić Đoko, iz Ugljevika. Takođe, Rješenjem 
Skupštine opštine Ugljevik broj:01-111-24/22 od 
31.03.2022. godine, koje rješenje je stupilo na snagu 
dana 31.03.2022. godine, izabran je za predsjednika 
Skupštine opštine Ugljevik, Zoran Lazić  iz Ugljevika. 

Iz navedenih razloga stvorila se neophodnost 
primopredaje dužnosti predsjednika Skupštine opštine 
Ugljevik, te zbog efikasnosti u pogledu provođenja 
postupka primopredaje dužnosti predsjednika 

Skupštine opštine Ugljevik, Skupština opštine Ugljevik 
je, koristeći ovlaštenja iz člana 51. Zakona o lokalnoj 
samoupravi i člana 53. Statuta Opštine Ugljevik, 
pristupila imenovanju privremene komisije (radnog 
tijela) za obavljanje poslova potrebne primopredaje 
dužnosti predsjednika Skupštine opštine Ugljevik. 

 

Zbog svega naprijed navedenog odlučeno je kao u 
dispozitivu. 

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                        

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Broj: 01- 111- 25 /22                        PREDSJEDNIK SO-e                                                                              

Datum, 31.03.2022. godine             Zoran Lazić   

  

Na osnovu člana 39. stav 2. tačka 21. Zakona o 
lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS br. 97/16, 
36/19 i 61/21), člana 37. stav 2. tačka 23. i člana 45. 
Statuta Opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine 
Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21), člana 174. a u vezi sa 
članom 178. i 179. Poslovnika o radu Skupštine 
opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, 
broj: 8/17), uvažavajući Prijedlog podnesen od strane 
12 odbornika u Skupštini opštine Ugljevik broj: 
02/111-12/22 od 28.2.2022. godine, Skupština opštine 
Ugljevik, na svojoj devetoj sjednici, održanoj dana 
31.03.2022. godine, d o n o s i 

RJEŠENJE 

O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA 
SKUPŠTINE OPŠTINE UGLjEVIK 

 

Član 1. 

Razrješava se potpredsjednik Skupštine opštine 
Ugljevik, Đokić Dragan, iz Gornje Trnove, imenovan 
Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik broj: 01-111-
5/21 od 28.1.2021. godine. 

Član 2. 

 

Zadužuje se sekretar Skupštine opštine Ugljevik, 
imenovan Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik, broj: 
01-111-148/21 od 19.11.2021. godine, da u skladu sa 
članom 55, stav 4. Statuta Opštine Ugljevik (Službeni 
bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21) i članom 31. 
Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik 
(Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17) izvrši 
objavljivanje ovog Rješenja u Službenom biltenu 
Opštine Ugljevik. 

 

Član 3. 

 

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

O B R A Z L O Ž E NJ E 

 

Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik broj: 01-111-
5/21 od 28.1.2021. godine, koje je doneseno na 
konstitutivnoj sjednici Skupštine opštine Ugljevik, 
održanoj dana 28.1.2021. godine, za potpredsjednika 
Skupštine opštine Ugljevik izabran je Đokić Dragan, iz 
Gornje Trnove. 
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U skladu sa članom 45. Statuta Opštine Ugljevik 
(Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21) i 
članom 178. Poslovnika o radu Skupštine opštine 
Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17), 
dana 28.2.2022. godine, od strane 12 odbornika 
Opštine Ugljevik, podnesen je prijedlog za razrješenje 
potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik broj: 
02/111-12/22, a iz razloga utvrđenih Zakonom, 
Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine opštine 
Ugljevik, s obzirom da svoja prava i dužnosti nije vršio 
u skladu sa istim, čime je učinio veće propuste u radu 
i zloupotrebe funkcije, koju obavlja. 

Članom 84. Poslovnika o radu Skupštine opštine 
Ugljevik definisano je da se poziv za sjednicu 
skupštine upućuje najmanje sedam dana prije 
održavanja sjednice odbornicima, načelniku opštine, 
načelnicima odjeljenja i službi opštinske uprave, i 
ostalim učesnicima, zajedno sa prijedlogom dnevnog 
reda i pripremljenim materijalima po pojedinim 
tačkama dnevnog reda. 

Kako je sazivanje i organizacija sjednice Skupštine 
opštine u nadležnosti potpredsjednika Skupštine 
opštine, nesporno je da u prethodnom periodu sazivi, 
a posebno materijali po predloženim tačkama 
dnevnog reda, odbornicima u Skupštini opštine 
Ugljevik nisu dostavljani u roku propisanim članom 84 
Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, čemu 
su odbornici u više navrata primjedbovali na zapisnik 
sa sjednica Skupštine, a što se može utvrditi uvidom u 
zapisnike, kao i tonske snimke sa održanih sjednica 
Skupštine opštine Ugljevik u prethodnom periodu. 

Nadalje, potpredsjednik skupštine nije obezbjedio da 
se, shodno Programu rada Skupštine opštine Ugljevik 
za 2021. godinu, Skupštini opštine Ugljevik, dostavi 
na razmatranje Izvještaji o radu Centra za kulturu 
„Filip Višnjić“ Ugljevik i JU Sportsko rekreativnog 
centra „Rudar“ Ugljevik, čime je prekršen Program 
rada Skupštine opštine Ugljevik za 2021. godinu, kao i 
Poslovnik o radu Skupštine opštine Ugljevik. 

Dalje, potpredsjednik skupštine nije obezbjedio 
izvršenje pravnosnažne Presude Okružnog suda u 
Bijeljini broj: 12 0 U 007377 19 U od 30.9.2020. 
godine, kojom je utvrđena nezakonitost Rješenja 
Skupštine opštine Ugljevik broj: 01-111-12/19 od 
29.3.2019. godine, a koje rješenje je doneseno u 
postupku po javnom konkursu za izbor i imenovanje 
jednog člana Odbora za žalbe Opštine Ugljevik broj: 
01-111-5/19 od 23.1.2019. godine. 

Kako Skupština opštine Ugljevik, u zakonom 
definisanom roku od 30 dana, od dana zaprimanja 
presude Okružnog suda u Bijeljini broj: 12 0 U 007377 
19 U od 30.9.2020. godine, nije donijela novi upravni 
akt u skladu sa pravnim shvatanjem i činjenicama, 
utvrđenim u predmetnoj presudi, a što je nesporna 
zakonska obaveza iz člana 50, 51 i 52 (poglavlje 6 – 
obaveznost presude) Zakona o upravnim sporovima 
(Službeni glasnik Republike Srpske br. 109/05 i 
63/11), proveden je i izvršni postupak, te je Okružni 
sud u Bijeljini, dana 16.6.2021. godine, donio Rješenje 
broj: 12 0 U 007377 21 U 2, koje glasi: 

„Nalaže se Skupštini opštine Ugljevik da postupi po 
presudi ovog suda broj: 12 0 U 007377 19 U od 
30.9.2020. godine i izraženom pravnom shvatanju, 

tako što će donijeti novi upravni akt u roku od 30 
dana, počev od prvog narednog dana nakon prijema 
ovog rješenja.“  

Predmetno rješenje Opština Ugljevik zaprimila je 
18.6.2021. godine, ali do današnjeg dana nije 
doneseno novo rješenje u skladu sa pravnim 
shvatanjem i činjenicama, utvrđenim u predmetnoj 
presudi, čime je došlo do povrede Zakona o upravnim 
sporovima, kao i odredbe članova od 153 do 157 
Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS 
br. 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 58 Statuta Opštine 
Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 
5/21), jer Odbor za žalbe Opštine Ugljevik još od 
2019. godine nije konstituisan u punom kapacitetu (tri 
člana), pri čemu je u periodu do utvrđivanja 
nezakonitosti rješenja Skupštine opštine Ugljevik od 
broj: 01-111-12/19 od 29.3.2019. godine, u sastavu 
Odbora za žalbe učestvovalo lice, koje ne ispunjava 
zakonom definisane uslove za članstvo u Odboru za 
žalbe, a od utvrđivanja nezakonitosti rješenja nije 
došlo do imenovanja novog lica, koje ispunjava sve 
zakonom definisane uslove i koje je po ponovnom 
izvještaju Komisije za sprovođenje javnog konkursa, 
predloženo za imenovanje. 

Imajući u vidu vođenje predmetnih sudskih postupaka, 
u kojima je utvrđeno nezakonito postupanje, 
prouzrokovani su sudski i advokatski troškovi, koje je 
u konačnosti snosila Opština Ugljevik, a koji su 
naplaćeni iz budžetskih sredstava, što predstavlja 
neracionalno trošenje budžetskih – javnih sredstava 
Opštine Ugljevik. 

O sadržini predmetne presude od 30.9.2020. godine, 
kao i nalogu iz rješenja Okružnog suda u Bijeljini od 
16.6.2021. godine, a putem Zahtjeva za dostavljanje 
informacija broj: 01-053-25/21 od 15.10.2021. godine, 
obavješteni su načelnik Opštine Ugljevik, predsjednik 
Skupštne opštine Ugljevik, potpredsjednik Skupštine 
opštine Ugljevik, kao i svi odbornici u Skupštini 
opštine Ugljevik (23 odbornika). 

Na predmetni zahtjev odgovorio je sekretar Skupštine 
opštine Ugljevik, putem akta broj: 01/2-053-25/21 od 
29.10.2021. godine, u kojem je, između ostalog 
navedeno, da je Komisija za sprovođenje javnog 
konkursa za izbor Odbora za žalbe postupila po 
presudi suda od 30.9.2020. godine, na način da je, 
kao ovlašćeni predlagač materijala, u formi prijedloga, 
dostavila rješenje posebnoj organizacionoj jedinici u 
okviru opštinske uprave, na dalju obradu, a zatim je 
isto dostavljeno odbornicima Opštine Ugljevik, da je 
obaveza za postupanje po presudi definisana 
poglavljem 6 Zakona o upravnim sporovima, te da 
rješenje Okružnog suda u Bijeljini od 16.6.2021. 
godine, sa naprijed navedenim nalogom, nije 
dostavljeno odbornicima Opštine Ugljevik. 

Slijedom svih naprijed navedenih razloga, 
nesporno je da su ispunjeni uslovi iz člana 45. Statuta 
Opštine Ugljevik i člana 178. Poslovnika o radu 
Skupštine opštine Ugljevik, za donošenje rješenja o 
razrješenju potpredsjednika Skupštine opštine 
Ugljevik. 
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Zbog svega naprijed navedenog odlučeno je kao u 
dispozitivu. 

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                        

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Broj: 01- 111- 26 /22              PREDSJEDNIK SO-e                                                                             

Datum, 31.03.2022. godine    Zoran Lazić        

 

Na osnovu člana 39. stav 2. tačka 21. Zakona o 
lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS br. 97/16, 
36/19 i 61/21), ), člana 37. stav 2. tačka 23. Statuta 
Opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, 
broj: 7/17 i 5/21), člana 174. a u vezi sa članovima 
175-177 Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik 
(Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17), 
uvažavajući Prijedlog podnesen od strane Komisije za 
izbor i imenovanje imenovane Rješenjem br.01-111-
16/22 od 08.03.2022. godine, Skupština opštine 
Ugljevik, na svojoj devetoj sjednici, održanoj dana 
31.03.2022. godine, d o n o s i 

 

RJEŠENJE 

O IMENOVANJU POTPREDSJEDNIKA 
SKUPŠTINE OPŠTINE UGLjEVIK 

 

Član 1. 

Za potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik, 
imenuje se Petar Radovanović, elektromehaničar, iz 
Uglevičke Obriježi. 

 

Član 2. 

Zadužuje se sekretar Skupštine opštine Ugljevik, 
imenovan Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik, broj: 
01-111-148/21 od 19.11.2021. godine, da u skladu sa 
članom 55. stav 4. Statuta Opštine Ugljevik (Službeni 
bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21) i članom 31. 
Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik 
(Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17) izvrši 
objavljivanje ovog Rješenja u Službenom biltenu 
Opštine Ugljevik. 

 

Član 3. 

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

O B R A Z L O Ž E NJ E 

Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik broj: 01-111-
26/22 od 31.03.2022. godine, koje je doneseno na 
devetoj sjednici Skupštine opštine Ugljevik, održanoj 
dana 31.03.2022. godine, razriješen je dužnosti 
potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik, Dragan 
Đokić, iz Gornje Trnove, iz Ugljevika, iz kog razloga je 
Skupština opštine Ugljevik pristupila donošenju ovog 
rješenja, kojom je za potpredsjednika Skupštine 
opštine Ugljevik imenovala Petra radovanovića iz 
Ugljevičke Obriježi. 

 

Zbog svega naprijed navedenog odlučeno je kao u 
dispozitivu. 

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                        

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Broj: 01- 111- 27 /22                      PREDSJEDNIK SO-e                                                                          

Datum, 31.03.2022. godine           Zoran Lazić       

                                                                                                                                                          

Na osnovu člana 46. – 51. Zakona o lokalnoj 
samoupravi (Službeni glasnik RS br. 97/16, 36/19 i 
61/21), člana  37. člana 49. – 53. Statuta Opštine 
Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 
5/21) i člana 184. i 185. Poslovnika o radu Skupštine 
opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, 
broj: 8/17), uvažavajući Prijedlog podnesen od strane 
Komisije za izbor i imenovanje imenovane Rješenjem 
br.01-111-16/22 od 08.03.2022. godine, Skupština 
opštine Ugljevik, na svojoj devetoj sjednici, održanoj 
dana 31.03.2022. godine,  

d o n o s i 

RJEŠENJE 

 O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRIMOPREDAJU 
DUŽNOSTI POTPREDSJEDNIKA SKUPŠTINE 

OPŠTINE UGLjEVIK 

 

Član 1. 

Imenuje se Komisija za primopredaju dužnosti 
potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik, u 
sledećem sastavu: 

1. Vujo Marković, predsjednik, 
Dragan Jović, zamjenik predsjednika, 
2. Milorad Simić, član, 
Žarko Novaković, zamjenik člana, 
3. Bojan Bojić, član, 
Dragan Gajić, zamjenik člana. 

 

Član 2.  

Zadatak Komisije je da, u skladu sa odredbama 
Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS 
br. 97/16, 36/19 i 61/21), Statuta Opštine Ugljevik 
(Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21) i 
Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik 
(Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17), izvrši 
primopredaju dužnosti između potpredsjednika 
Skupštine opštine Ugljevik, Dragana Đokića, koji je 
razriješen Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik broj: 
01-111-26/22 od 31.03.2022. godine i potpredsjednika 
Skupštine opštine Ugljevik, Petra Radovanovića, koji 
je imenovan Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik 
broj:01-111-27/22 od 31.03.2022. godine. 

Primopredaju dužnosti je potrebno izvršiti na dan 
31.03.2022. godine, kao dana donošenja i stupanja na 
snagu rješenja iz stava 1. ovog člana. 

Imenovana Komisija je dužna sačiniti zapisnik o 
primopredaji dužnosti, te sve poslove u vezi 
primopredaje, a shodno članu 47.Zakona o lokalnoj 
samoupravi i članu 50 Statuta Opštine Ugljevik, izvršiti 
u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu rješenja 
iz stava 1 ovog člana, kao i ovog rješenja o 
imenovanju komisije, te isti dostaviti Skupštini opštine 
Ugljevik. 

 

Član 3. 

Zadužuje se sekretar Skupštine opštine Ugljevik, 
imenovan Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik, broj: 
01-111-148/21 od 19.11.2021. godine, da u skladu sa 
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članom 55, stav 4 Statuta Opštine Ugljevik (Službeni 
bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21) i članom 31 
Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik 
(Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17) izvrši 
objavljivanje ovog Rješenja u Službenom biltenu 
Opštine Ugljevik. 

 

Član 4. 

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

O B R A Z L O Ž E NJE 

Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik broj:01-111-
26/22 od 31.03.2022. godine, koje rješenje je stupilo 
na snagu dana 31.03.2022. godine, razriješen je 
dužnosti potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik, 
Đokić Dragan, iz Gornje Trnove. Takođe, Rješenjem 
Skupštine opštine Ugljevik broj:01-111-27/22 od 
31.03.2022. godine, koje rješenje je stupilo na snagu 
dana 31.03.2022. godine, izabran je za 
potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik, Petar 
Radovanović iz Ugljevičke Obriježi. 

Iz navedenih razloga stvrila se neophodnost 
primopredaje dužnosti potpredsjednika Skupštine 
opštine Ugljevik, te zbog efikasnosti u pogledu 
provođenja postupka primopredaje dužnosti 
potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik, Skupština 
opštine Ugljevik je, koristeći ovlaštenja iz člana 51 
Zakona o lokalnoj samoupravi i člana 53 Statuta 
Opštine Ugljevik, pristupila imenovanju privremene 
komisije (radnog tijela) za obavljanje poslova potrebne 
primopredaje dužnosti potpredsjednika Skupštine 
opštine Ugljevik. 

 

Zbog svega naprijed navedenog odlučeno je kao u 
dispozitivu. 

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                        

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Broj: 01- 111- 28 /22                         PREDSJEDNIK SO-e                                                              

Datum, 31.03.2022. godine              Zoran Lazić                                                                                                                                                                

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Ugljevik 
(Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17 i 5/21) i 39. 
Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik,  
(,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), 
Skupština opštine Ugljevik na sjednici  održanoj  
31.03.2022. godine  donijela je  

Z A K Lj U Č A K 
1. U prilogu Zapisnika sa devete redovne sjednice  koja 
je održana 08.03.2022.godine i nastavljena 
31.03.2022.godine, potrebno je uvrstiti i sve 
dokumente koje je skupštinska većina dostavila 
Načelniku opštine, Potpredsjedniku Skupštine i 
Sekretaru Skupštine u procesu zakazivanja ove 
sjednice. 

2. Ovaj zaključak  će se  objaviti  u „Službenom biltenu 

opštine Ugljevik“. 

REPUBLIKA   SRPSKA                                                                 

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK                                      

Broj: 01-013-17 /22                           PREDSJEDNIK  SO-e                                                                                                                                                                                                                                      

Datum, 31.03.2022.godine               Zoran Lazić                                                                                                                                                                                          

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINSKA UPRAVA UGLjEVIK                                                                                                         
NAČELNIK OPŠTINE                                                          
Broj: 02-12-6/22                                                                                                            
Datum, 10.02.2022. godine 

 

PRAVILNIK 

O IZBORU NAJUSPJEŠNIJEG SPORTISTE                                                                      
OPŠTINE UGLjEVIK  

 

     Član 1. 

Ovim Pravilnikom određuju se uslovi, kriteriji i način 
izbora najuspješnijeg sportiste,  sportskog radnika, 
trenera i sportskog kluba/udruženja koji svojim 
rezultatima, stručnošću i aktivnošću doprinose 
razvijanju masovnih i takmičarskih oblika sporta, 
postizanju vrhunskih sportskih rezultata, te 
podsticanju aktivnosti na unapređenju sporta i fizičke 
kulture u opštini Ugljevik i šire. 

 

Član 2. 

Izbor sportiste godine je kulturno sportska 
manifestacija na kojoj se javno saopštavaju rezultati 
naših sportista postignuti u toku prethodne godine, a 
ima za cilj da se afirmiše sport, sportski duh, rad sa 
omladinom i kolektivizam. 

 

Član 3. 

Izbor sportiste godine je javan i vrši se na osnovu 
prijedloga iz sportskih klubova/udruženja koji su 
registrovani na području opštine Ugljevik. Ukoliko klub 
iz bilo kog razloga ne predloži svog kandidata, koji na 
osnovu zvaničnih rezultata može konkurisati za 
sportistu godine, onda takav prijedlog može podnijeti 
drugi klub, Sportski savez ili član komisije.  

 

  Član 4. 

Izbor sportiste godine vrši Stručna Komisija koja broji 5 
(pet) članova        (u daljem tekstu: Komisija) i biraju se 
iz redova sportista, sportskih, kulturnih i prosvetnih 
radnika, novinara i sl. koju imenuje Načelnik Opštine 
Ugljevik.  

Predsjednik Komisije je  Predsjednik SO-e Ugljevik.   

Mandat članova Komisije ističe donošenjem konačne 
Odluke o izboru „Sportiste godine“ opštine Ugljevik za 
prethodnu godinu.  

 

  Član 5. 

Prilikom odlučivanja Komisija posebno vodi računa o 
sljedećem:  

 

- Takmičarski i drugi sportski rezultati u toku 
prethodne godine. 

- Prioritet se daje rezultatima postignutim na 
zvaničnim svjetskim, evropskim a potom 
balkanskim takmičenjima i takmičenjima u RS i BiH. 

- U slučaju istih postignutih rezultata prednost imaju 
seniori odnosno seniorske ekipe. 
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- Komisija prilikom odlučivanja i vrednovanja 
rezultata vodi računa o rasprostranjenosti konkretne 
grane sporta, konkurencije u kojoj su postignuti i 
drugo. 

-   Komisija vrednuje najbolje sportiste, sportske     
    radnike i ekipe registrovane na području Opštine 
Ugljevik te sportiste koji su ostvarili izuzetne rezultate 
(pojedinačno ili u klubovima) izvan Ugljevika, ali su 
nastanjeni u Opštini Ugljevik. 
-    U svim slučajevima vrednuju se samo rezultati  
     i  ostvarenja u prethodnoj godini. 
-    Odluke Komisije su konačne. 

 

Član 6. 

Najuspješniji sportisti opštine Ugljevik u mlađim 
kategorijama (muški i ženski) biraju se prema ocjeni 
Komisije, a na osnovu učešća na takmičenjima, 
postignutih rezultata, uspjeha u školi i slično. Nagrada 
za mladog sportistu može se dodjeliti samo jedanput.  

 

Član 7. 

Najuspješniji trener bira se na osnovu sportskih 
rezultata njegove ekipe ili pojedinačnih rezultata 
njegovih sportista postignutih u toj godini, zatim broj 
sportista sa kojima trener radi, aktivnosti na stručnom i 
vaspitnom radu sa sportistima i slične aktivnosti koje su 
od značaja za matični klub, opštinu pa i šire. Dodatnu 
prednost će imati trener koji je tokom godine uz već 
pomenute rezultate vodio ili bio pomoćnik nekoj od 
nacionalnih selekcija.  

 

Član 8. 

Najuspješniji sportski radnik opštine Ugljevik bira se za 
proteklu godinu prema ocjeni Komisije na osnovu 
sportsko – društvenog doprinosa u razvoju i afirmaciji 
sporta, finansijskoj pomoći klubovima, pomoći u 
izgradnji, adaptaciji i rekonstrukciji sportskih objekata i 
terena, te sistematsko angažovanje i rad na razvijanju 
aktivnosti u organizacijama za fizičku kulturu, sportskim 
savezima i društvima. Priznanje se dodjeljuje i za 
uspješno rukovođenje u klubovima, za angažovanje ka 
boljem radu u organizacijama, a sve u interesu sporta i 
fizičke kulture uopšte.   

 

Član 9. 

Najuspješniji sportski kolektiv-klub bira se na osnovu 
zbirnih takmičarskih rezultata svih selekcija koje su 
postigli njegovi članovi u zemlji i inostranstvu tokom 
prethodne kalendarske godine, zatim na osnovu 
predstavljanja zajedničkih interesa kluba pred 
opštinskim i državnim organima, masovnost članstva u 
klubu, rad na stručnom usavršavanju sportista i 
trenera.  

 

Član 10. 

Za izbor sportiste godine opštine Ugljevik može se 
kandidovati sportista koji je učestvovao i ostvario 
značajne rezultate u domaćem i međunarodnom 
sistemu takmičenja, a zvanično je registrovan za 
sportski klub/udruženje koje djeluje na području opštine 
Ugljevik ili je nastanjen u opštini Ugljevik.  

Pored sportskih rezultata Komisija će uzeti u obzir, 
uspjeh u školovanju, sportsko ponašanje, sportsku i 
ukupnu medijsku afirmaciju opštine Ugljevik.  

Komisija bira njaboljeg sportistu opštine za proteklu 
godinu i on nosi titulu „sportista godine“.  

 

Član 11. 

Stručna Komisija može dodijeliti i posebno priznanje 
pojedincima, klubovima ili udruženjima, za rad sa 
omladinom i građanima, a koja nisu takmičarskog 
karaktera. 

 

Član 12. 

Priznanja najuspješnijim ekipama i pojedincima uručuje 
Predsjednik Komisije ili lice koga on imenuje.  

Član 13. 

Prijedloge za najbolje ekipe i pojedince daju sportski 
klubovi, škole i druge sportske organizacije i asocijacije 
sa područja opštine Ugljevik, najkasnije do 20. februara 
naredne godine. 

Član 14. 

Troškovi izrade priznanja, štampanje diploma, 
organizacija završne večeri i        drugi troškovi vezani 
za ovu manifestaciju finansiraju se iz Budžeta Opštine 
Ugljevik.  

 

Član 15. 

Nosilac ukupne organizacije je Opštinska uprava 
Ugljevik odnosno Odjeljenje za društvene djelatnosti.  

Pokrovitelj manifestacije je Opštinska uprava Ugljevik. 

Član 16. 

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

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi 

Pravilnik o izboru najuspješnijeg sportiste opštine 

Ugljevik broj: 02-12-3/19 od 28.01.2019. godine 

(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 1/19). 

NAČELNIK OPŠTINE 

                   Vasilije Perić, dipl.ecc.   

 

Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 8) Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 
97/16, 36/19 i 61/21), člana 48. stav 4. Zakona o 
službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne 
samouprave samoupravi („Službeni glasnik Republike 
Srpske“ broj 97/16) i člana 68. stav 1. tačka 8. 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17 i 5/21) 
Načelnik opštine Ugljevik d o n o s i  

 

P R A V I L N I K 

O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ 
ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA 

U OPŠTINSKOJ UPRAVI 

 

Član 1. 

U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji 
radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik („Službeni 
bilten opštine Ugljevik“, broj 2/21, 7/21, 9/21 i 12-2/21) 
u članu 36. Odjeljku V-1 Odjeljenje za opštu upravu, A) 
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Odsijek za opštu upravu tačka 10. 12,. 13. briše se, a u 
B) Odsijek za zajedničke poslove u tački 4. broj 
izvršilaca mijenja se i glasi „Broj izvršilaca: 1 izvršilac“ i 
u tački 5. broj izvršilaca mijenja se i glasi „Broj 
izvršilaca: 2 izvršioca“   

 

 

Član 2. 

U Odjeljku V-4 Odjeljenje za prostorno uređenje i 
stambeno-komunalne poslove, A) Odsijek za prostorno 
uređenje tačka 5. mijenja se i glasi: 

 

5.  SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA 
PROSTORNO PLANIRANJE    

 
Kategorija: - peta kategorija 

Zvanje: - trećeg  zvanja 

Opis 
poslova: 

- koordinira poslove izrade akata 
prostornih, urbanističkih i regulacionih 
planova, 

 - pregled i ovjeru projektno-tehničke 
dokumentacije,, 

 - radi na izradi izvoda iz prostorno-
planske dokumentacije  

 - inicira izradu nacrta odluka i drugih 
akata iz nadležnosti odjeljenja , 

 - inicira pripremu i izradu srednjoročnih 
programa izgradnje i prostornog 
uređenja i etapnih planova, 

 - ostvaruje potrebnu saradnju sa 
urbanističko-građevinskom 
inspekcijom, 

 - sarađuje sa stručnim saradnicima u 
okviru rada Odjeljenja, 

 - priprema uvjerenja o cjelovitosti, 

 - priprema programe građevinskog 
zemljišta i zajedničke komunalne 
potrošnje 

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

 - obavlja i druge poslove po nalogu šefa 
odsijeka 

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

Samostalnos
t u radu: 

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

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

 - odgovara za pravilnu primjenu zakona i 
propisa donesenih na osnovama Zakona 
iz oblasti prostornog planiranja, 

 - odgovara za blagovremene izmjene i 
dopune opštinskih propisa iz djelokruga 
rada odjeljenja, 

 - odgovora za rješavanje zahtjeva stranaka 
u zakonom predviđenim rokovima, 

 - odgovora za date informacije građanima, 
pravnim licima i strankama, 

 - za  svoj rad odgovoran je šefu odsijeka 

Poslovna 

komunikacija: 
 kontakti unutar i izvan organa u kojima je 

ponekad potrebno da se djelotvorno 
prenesu informacije koje služe 
ostvarivanju ciljeva rada, 

Status: - opštinski službenik, samostalni stručni 
saradnik   

Uslovi: - VSS, građevinskog smjera, dipl. prostorni 
planer ili prvi ciklus studija sa najmanje 
240 ECTS bodova, 

 - najmanje godinu dana radnog iskustva u 
traženom stepenu obrazovanja, 

 - položen stručni ispit za rad u opštinskoj 
upravi, 

 - poznavanje operativnog rada na računaru 

Broj 
izvršilaca 

 

- 2 izvršioca 

U istom Odjeljku, B) Odsijek za stambeno-komunalne 
poslove tačka 5. briše se. 

 

Član 3. 

U Odjeljku V-5 Odjeljenje za finansije A) Odsijek za 
računovodstvo i trezor u tački 6. broj izvršilaca 
mijenja se i glasi: „Broj izvršilaca: 1 izvršilac“ i tačka 
7. briše se.   

 

Član 4. 

U Odjeljku V-6, Odjeljenje za poljoprivredu tačka 7 
briše se.  

Član 5. 

U Odjeljku V-7 Odsijek za javne nabavke, investicije i 
nadzor u tački 1. „broj izvršilaca“ mijenja se glasi: 
„Broj izvršilaca: 1 izvršilac“ i u tački 2. „broj izvršilaca“ 
mijenja se glasi: „Broj izvršilaca: 1 izvršilac“. 

 

Član 6. 

U Odjeljku V-8 Odsijek za poslove civilne zaštite 
tačka 4. briše se. 

 

Član 7. 

U Odjeljku V-9, Odsijek za poslove skupštine i ljudske 
resurse u tački 2. u opisu poslova dodaju se alineje i 
glase: 

„- obavlja poslove službenika za informisanje u skladu 
sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama“. 

Član 8. 

 U Odjeljku V-12 Teritorijalna vatrogasna jedinica u 
tački 4. broj izvršilaca mijenja se i glasi: „Broj izvršilaca: 
9 izvršilaca“. 

U tački 5. broj izvršilaca mijenja se i glasi:  „Broj 
izvršilaca: 14 izvršilaca“.                                                                                                                                                                      

 

Član 9. 

Ovaj pravilnik stupana snagu danom donošenja, a biće 
objavljen u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                           

NAČELNIK OPŠTINE                                  
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Broj: 02-12- 12/22                 NAČELNIK OPŠTINE                                                         
Datum:16.02.2022. god         Vasilije Perić,dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 
97/16,36/19,61/21) a u vezi sa članom 64. Zakona o 
službenicima i namještenicima u organima jedinice 
lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike 
Srpske“, broj: 97/16) Načelnik opštine Ugljevik, 

 d o n o s i 

 

PLAN 

ZAPOŠLjAVANJA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE 
UGLjEVIK ZA 2022. GODINU 

 

I 

Ovim Planom o zapošljavanju u Opštinskoj upravi 
opštine Ugljevik za 2022. godinu  (u daljem tekstu: 
Plan) utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih 
mjesta, broj nepopunjenih radnih mjesta, potreban broj 
službenika i namještenika na neodređeno vrijeme u 
skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji 
radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik („Službeni 
bilten opštine Ugljevik“, broj: 2/21,7/21,9/21,12-2/21, 
broj:02-12-12/22 od 16.02.2022.godine) kao i potreban 
broj pripravnika. 

Plan se donosi vodeći računa o potrbama za 
nedostajućim kadrovima u organizacionim jedinicima i 
raspoloživim sredstvima u skladu sa Odlukom o 
budžetu Opštine Ugljevik. 

 

II 

Utvrđuje se stanje sistematizovanih radnih mjesta i broj 
nepopunjenih radnih mjesta na dan 16.02.2022.godine, 
te planira potreban broj službenika i namještenika za 
prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u 2022. 
godini kako slijedi: 
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Odjeljenje za opštu upravu 21 3 1 

Odjeljenje za privredu 8 i 
½  

2 1 

Odjeljenje za društvene 
djelatnosti 

9 5 2 

Odjeljenje za prostorno uređenje i 
stambeno komunalne poslove 

13 5  4 

Odjeljenje za finansije 10 2 - 

Odjeljenje za poljoprivredu 7 4 - 

Odsijek za javne nabavke, 
investicije i nadzor  

5 ½  - 

Odsijek za poslove civilne zaštite 4  1 - 

Odsijek za poslove skupštine i 
ljudske resurse 

5 - - 

Odsijek komunalne policije 4 1 - 

Odsijek za inspekcijske poslove 6 2 - 

Teritorijalna vatrogasna jedinica 37 12 4 

Kabinet načelnika opštine 4 1 1 

Jedinica za internu reviziju 2 1 - 

Sekretar SO-e 1 - - 

                                  UKUPNO 136,5 39 i ½  13 

                                                           

III 

U Opštinskoj upravi Ugljevik planira se prijem 6 
pripravnika četiri sa visokom stručnom spremom i dva 
sa srednjom stručnom spremom. 

IV  

U izmijenjenim okolnostima i potrebama za prijem u 
radni odnos novih službenika i namještenika a na 
osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnh 
mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik i Odluke o budžetu 
opštine Ugljevik za 2022. godinu donijeće se izmjene i 
dopune Plan. 

 

V 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA                                                                      
NAČELNIK OPŠTINE 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                                      

Broj:  02-12- 11  /22               NAČELNIK OPŠTINE 

Datum,   16.02. 2022.  godine      Vasilije Perić, dipl,ek. 

Na osnovu člana 82.stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 
97/16,36/19,61/21), a u vezi sa članom 10. Uredbe o 
kancelarijskom poslovanju („Službeni glasnik 
Republike Srpske“,broj: 8/20) i člana 68. i 89. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“,broj 
7/17,5/21), Načelnik opštine Ugljevik donosi 

 

RJEŠENJE 

o brojčanim oznakam organizacionih jedinica i 
stvaralaca akata za 2022.godinu 

 

Član 1. 

Utvrđuju se brojčane oznake organizacionih jedinica i 
stvaralaca akata za Skupštinu opštine, Načelnika 
opštine i Opštinsku upravu opština Ugljevik i to: 

 

1. Skupština opštine...............................................01 
1.1. Odbor za žalbe............................................ 01/1 
1.2. Sekretar SO-e.............................................. 01/2 
2. Načelnik opštine.................................................02 

Opštinska uprava: 

2.1.Odjeljenje za opštu upravu............................02/1 
2.2. Odjeljenje za privredu..................................02/2 
2.3. Odjeljenje za društvene djelatnosti..............02/3 
2.4. Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-
komunalne poslove.............................................02/4 
2.5. Odjeljenje za finansije................ .................02/5 
2.6. Odjeljenje za poljoprivredu.............  ............02/6 
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2.7. Odsijek za javne nabavke, investicije i 
nadzor.....................................................................02/7 
2.8. Odsijek za poslove civilne zaštite.....         ......02/8 
2.9. Odsijek za poslove skupštine i ljudske 
resurse...................................................................02/9 
2.10.Odsijek komunalne policije...............    ..........2/10 
2.11.Odsijek za inspekcijske poslove.........   .........2/11 
2.12. Teritorijalna vatrogasna jedinica......        .....2/12 
2.13. Kabinet načelnika opštine...............    .........2/13 
3. Jedinica za internu reviziju.................     ...........03 

 

Član 2. 

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi 
Rješenje broj: 02-052-52/21 od 16.03.2021. godine i 
Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o brojčanim 
oznakama organizacionih jedinica i stvaralaca akata 
broj: 02-052-189/21 od 04.10.2021.godine. 

 

Član 3. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA                                                           

OPŠTINA UGLjEVIK                                                            

NAČELNIK OPŠTINE                                                         

Broj: 02-052-1 /22                NAČELNIK OPŠTINE 

Datum  04.01. 2022. god      Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 82.stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 
97/16,36/19,61/21), člana 54. stav 3. Pravilnika o 
kancelarijskom poslovanju Administrativne službe 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“,broj: 
2/07) i člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“,broj 7/17,5/21), 
Načelnik opštine Ugljevik donosi 

 

RJEŠENJE 

o vođenju popisa akata za 2022. godinu 

 

Član 1. 

U 2022. godini popis akata vodiće se za sledeća akta 
koja se pojavljuju u većem broju sa navedenim 
klasifikacionim i rednim brojem kako slijedi: 

 

1. Uvjerenja - potvrda povratnika za regulisanje 
prava po osnovu povratka, izbjeglica, raseljenih 
lica i povratnika............................................07-1, 

2. Popis akata Rješenja o ocjenjivanju 
zaposlenih.....................................................11-1, 

3. Uvjerenja iz radnog odnosa........................110-1, 
4. Uvjerenja o visini i prosječnom ličnom 

dohotku.........................................................110-2, 
5. Rješenja o utvrđivanju koeficijenta za obračun 

osnovne plate..............................................131-1, 
6. Rješenja o prekovremenom radu................133-1, 
7. Popis akata za izdate putne naloge............135-1, 
8. Popis akata za itdare putne naloge motornih 

vozila............................................................135-2, 
9. Rješenja o korišćenju godišnjeg odmora…..141-1, 

10. Rješenja o plaćenom odsustvu....................142-1, 
11. Izvodi iz MKR i uvjerenja vezanih za 

MKR.............................................................200-1, 
12. Upis u matičnu knjigu rođenih na osnovu 

prijave..........................................................200-2, 
13. Provjera kroz matičnu knjigu rođenih……...200-3, 
14. Izvodi iz MKV i uvjerenja vezanih za 

MKV..............................................................201-1, 
15. Upis u matičnu knjigu vjenčanih na osnovu 

prijave...........................................................201-2, 
16. Izvodi iz MKU i uvjerenja vezanih za 

MKU..............................................................202-1, 
17. Upis u matičnu knjigu umrlih na osnovu 

prijave...........................................................202-2, 
18. Izvodi iz MKD i uvjerenja vezanih za 

MKD..............................................................204-1, 
19. Uvjerenja o državljanstvu..............................204-2, 
20. Provjera kroz knjigu državljanja....................204-3, 
21. Zahtjevi za regresiranje u poljoprivredi.30-1, 
22. Komunalna naknada.....................................370-1, 
23. Dodjela kućnog broja....................................370-2, 
24. Knjiga računa................................................403-1, 
25. Izvodi otvorenih stavki..................................403-2,  
26. Knjiga primljenih situacija.............................403-3, 
27. Popis akata za trezorsko poslovanje…….....403-4, 
28. Popis akata za trezorsko poslovanje OU i 

računovodstva..............................................403-5, 
29. Rješenja o uknjiženju osnovnog-stalnog 

sredstva........................................................404-1, 
30. Uvjerenja za kratkoročna kreditiranja……....442-1, 
31. Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta…..475-1, 
32. Naknade za korišćenje građevinskog 

zemljišta........................................................475-2, 

33. Prijava i odjava lica koja su regulisala vojnu 
obavezu........................................................832-1, 

34. Regulisanje vojne obaveze...........................835-1, 
35. Popis akata spornih učešća u OS VRS….....835-2, 
36. Izvještaji, mišljenja,sugestije,preporuke internog 

revizora.........................................................014-1. 
 

 

Član 2. 

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi 
Rješenje broj: 02-052-2/21 od 04.01.2021. godine i 
broj:02-052-126/21 od 26.05.2021. godine. 

 

Član 3. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA                                                           

OPŠTINA UGLjEVIK                                                           
NAČELNIK OPŠTINE                                                         

Broj: 02-052- 2  /22            NAČELNIK OPŠTINE 

Datum  04.01. 2022. god     Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 
97/16,36/19,61/21), člana 54. stav 3. Pravilnika o 
kancelarijskom poslovanju Administrativne službe 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“,broj: 
2/07) i člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik 
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(„Službeni bilten opštine Ugljevik“,broj 7/17,5/21), 
Načelnik opštine Ugljevik donosi 

 

RJEŠENJE 

o dopuni rješenja o vođenju popisa akata za 2022. 
godinu 

 

Član 1. 

U Rješenjeu o vođenju popisa akata za 2022. godinu 
broj: 02-052-2/22 od 04.01.2022. godine u članu 1. 
stav 1. poslije tačke 36. dodaje se tačka 37., 38. i 39. 
koja glasi: 

 

„ 37. Popis akata Rješenja o stavljanju pod zdravstveni 
nadzor lica koja su pozitivna na novi virus korona 
(Covid 19) ili imaju status kontakt osobe sa osobom 
pozitivnom na virus (opštinski inspektor rada) 
...........................................................................173-25“ 

„ 38. Popis akata Rješenja o stavljanju pod zdravstveni 
nadzor lica koja su pozitivna na novi virus korona 
(Covid 19) ili imaju status kontakt osobe sa osobom 
pozitivnom na virus (opštinskitržišni in-
spektor)..............................................................324-25“ 

„ 39. Popis akata Rješenja o stavljanju pod zdravstveni 
nadzor lica koja su pozitivna na novi virus korona 
(Covid 19) ili imaju status kontakt osobe sa osobom 
pozitivnom na virus (opštinski inspektor za hranu i 
zdravstveni inspektor)..........................................510-1“ 

 

Član 2. 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
biće obajavljeno u „Službenom biltenu opštine 
Ugljevik“. 

 

REPUBLIKA SRPSKA                                                          

OPŠTINA UGLjEVIK                                                            

NAČELNIK OPŠTINE                                                         

Broj: 02-052-  7  /22              NAČELNIK OPŠTINE 

Datum, 18.01.2022. god       Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-40-412/22  

Datum, 24.03.2022. godine 

 

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 
97/16, 36/19 i 61/21) i člana 68. i 89. Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 7/17 i 
5/21), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i: 

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

O isplati novčanih nagrada za manifestaciju „Izbor 
sportiste Opštine Ugljevik za 2021. godinu, i to: 

 

1. Najuspješnija sportistkinja u mlađim kategorijama 
...........................................100,00 KM 

2. Najuspješniji sportista u mlađim kategorijama 
2x100,00 KM ……………………………....200,00 
KM 

3. Najuspješniji trener ............................200,00 KM 
4. Najuspješniji sportski radnik .............200,00 KM 
5. Najuspješniji sportski klub .................200,00 KM 
6. Sportista opštine ...............................500,00 KM 
7. Voditelj programa ..................................50,00 KM 

                                                                                                                       
                                                  UKUPNO: 1.450,00 KM 

 

II 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće 
objavljeno u ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik”. 

 
NAČELNIK OPŠTINE 

Vasilije Perić, dipl.ecc. 

 

Na osnovu člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske '' broj 
97/16, 36/19 i 61/21) i člana 68. i 89. Statuta opštine 
Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik'' broj: 7/17 i 
5/21), Načelnik opštine Ugljevik donosi: 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine 
učenicima osnovnih i srednje škole 

 

II 

 

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije 

 

u ukupnom iznosu od 400,00 KM učenicima za najbolje 
literarne radove u kategoriji osnovnih i srednjih škola 
za obilježavanje kulturno-memorijalne manifestacije 
,,Jovićevi dani''-2022, i to: 

 

Osvojene nagrade u kategoriji srednjih škola: 

1. Zorana Benović, prvo mjesto – 100,00 KM 
2. Aleksandra Ilić, drugo mjesto – 50,00 KM 
3. Cvijetin Todorović, treće mjesto – 50,00 KM 

 

Osvojene nagrade u kategoriji srednjih škola: 

1.   Katarina Pajić, prvo mjesto – 100,00 KM 
2.   Mila Ilić, drugo mjesto -  50,00 KM 
3.   Ljubica Đokić, drugo mjesto – 50,00 KM. 

 

III 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće 
objavljeno u ,,Službenom biltenu opštine Ugljevik''. 

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                            
NAČELNIK OPŠTINE 

Broj:02-40-265/22                           NAČELNIK OPŠTINE 

Datum, 25.02.2022. godine            Vasilije Perić, dipl.ek Vasilije Perić, dipl.ek. 
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Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 
I 

Odobrava se budžetskom  korisniku JU Centar za socijalni 
rad  Ugljevik, u mjesecu SEPTEMBRU, da  može izvršiti 
unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama: 

 

 

-411100-Rashodi za bruto plate....................16.707,00KM 

-411200-Rashodi za bruto naknade..................3.247,00KM 

-412900-Ostali rashodi.....................................500,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1456 /21           NAČELNIK OPŠTINE                                                                            

Datum. 08.10.2021.god           Vasilije Perić, dipl.ek 

 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku JU Centar za socijalni 
rad  Ugljevik, u mjesecu SEPTEMBRU, da  može izvršiti 
unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama: 

 

-416100-Doznake građanima............................52.522,00KM 

 

Kao i realokaciju budžetskih sredstava sa pozicije: 

-416300-Doznak pružaocima usluga................1.515,00KM 

 

Na poziciju: 

-412200-Rashodi po osnovu utroška el. energije, 
komunalnih, komunikacionih i transposrtnih 
usluga..............................................................1.515,00KM 

II 

 

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

III 

 

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

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1455 /21               NAČELNIK OPŠTINE                                                                   

Datum. 08.10.2021.god               Vasilije Perić, dipl.ek 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku JU Dječiji vrtić „Duško 
Radović“  Ugljevik, u mjesecu AVGUSTU, da  može izvršiti 
realokacija budžetskih sredstava na poziciji: 

 

Sa pozicije: 

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.energ............253,00KM 

-412600-Rashodi za službena putovanja............370,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge.....................350,00KM 

-511200-Izdaci za investiciono održavanje......10,00KM 

-511300-Izdaci za nabavku opreme.....................135,00KM 

 

Na poziciju: 

-412900-Ostali rashodi.....................................123,00KM 

-412300-Rashodi za režijski materijal............850,00KM 

-516100-Izdaci za nabavku sitnog inventara...145,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                    

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1424 /21                 NAČELNIK OPŠTINE                                                                   

Datum. 04.10.2021.god                 Vasilije Perić, dipl.ek 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku JU Dječiji vrtić „Duško 
Radović“  Ugljevik, u mjesecu AVGUSTU, da  može izvršiti 
realokacija budžetskih sredstava na poziciji: 
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Sa pozicije: 

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.energ............320,00KM 

 

Na poziciju: 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje..............320,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1425 /21            NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

Datum. 04.10.2021.god             Vasilije Perić, dipl.ek 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti unos 
unaprijed budžetskih sredstava na pozici: 

 

-411100-Rashodi za bruto plate...................20.600,00KM 

-411200-Rashodi za bruto naknade.................8.300,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

         

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1446/21            NAČELNIK OPŠTINE                                                                         

Datum. 06.10.2021.god          Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Agencija za razvoj 
malih i srednjih preduzeća  Opština Ugljevik, da se u 
mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti unos unaprijed 
budžetskih sredstava na pozici: 

  

-411100-Rashodi za bruto plate....................12.450,00KM 

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

 

Zatim izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa pozicije: 

-411200-Rashodi za bruto naknade....................365,00KM 

Na pozicije: 

-412900-Ostali rashodi.................................... 365,00KM 

 

II 

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

III 

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

         

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                    

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1444/21            NAČELNIK OPŠTINE                                                                         

Datum. 06.10.2021.god           Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za kulturu 
„Filip Višnjić“ Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može 
izvršiti realokacija  budžetskih sredstava na pozici: 

 Sa pozicije: 

-631900-Ostali izdaci........................................275,00KM 

Na pozicije: 

-413900-Rashodi po osnovu zateznih kamata.....275,00KM 

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1449/21                  NAČELNIK OPŠTINE                                                                  

Datum. 06.10.2021.god                 Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za socijalni 
rad Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti 
unos unaprijed  budžetskih sredstava na pozicije: 

 

-412300-Rashodi za režijski materijal..............45,00KM 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje................22,00KM 

  

Takođe se odobrava Socijalnoj zaštiti  da izvrši realokaciju 
budžetskih sredstava na sljedećim pozicijama:  

 

 Sa pozicije: 

-416300-Doznake pružiocima soc.zaštite........217,00KM 

Na pozicije: 

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima...........217,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                    

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1471/21               NAČELNIK OPŠTINE                                                                        

Datum. 12.10.2021.god             Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Agencija za razvoj 
malih i srednjih preduzeća  Ugljevik, da se u mjesecu 
SEPTEMBRU može izvršiti unos unaprijed budžetskih 
sredstava na pozici: 

  

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.............700,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1467/21            NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Datum. 12.10.2021.god          Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“  Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU 
može izvršiti realokacija  budžetskih sredstava na pozici: 

 

 Sa pozicije: 

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener............400,00KM 

Na pozicije: 

-413900-Rashodi po osnovu zateznih kamata.....400,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

       

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1468/21               NAČELNIK OPŠTINE                                                                        

Datum. 12.10.2021.god              Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem vrtiću 
„Duško Radović“  Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU 
može izvršiti realokacija  budžetskih sredstava na pozici: 

 

 Sa pozicije: 

-511200-Izdaci za invest.održavanje................389,00KM 

Na pozicije: 

-412300-Rashodi za režijski materijal............ 349,00KM 

-412900-Ostali rashodi...............................   ......40,00KM 

 

II 

 

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

III 

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

OPŠTINA UGLjEVIK                 

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1465/21               NAČELNIK OPŠTINE                                                                        

Datum. 12.10.2021.god              Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU  Centru za socijalni 
rad Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti 
unos unaprijed budžetskih sredstava na pozici: 

 

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.............319,00KM 

-412600-Rashodi po osnovu putovanja.................151,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge.......................39,00KM 

-413900-Rashodi po osnovu zatez.kamata...............7,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1486/21                NAČELNIK OPŠTINE                                                                        

Datum. 13.10.2021.god               Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj upravi  
Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na pozici: 

 

 Sa pozicije: 

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

Na pozicije: 

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

 

II 

 

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

III 

 

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

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1511  /21                 NAČELNIK OPŠTINE                                                                    

Datum. 13.10.2021.god                Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Dječijem vrtiću „Duško 
Radović“  Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može 
izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozici: 

  

-411100-Rashodi za bruto plate....................33.000,00KM 

-411200-Rashodi za bruto naknade................12.310,00KM 

 

II 

 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                    

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1487/21                NAČELNIK OPŠTINE                                                                       

Datum. 13.10.2021.god               Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti unos 
unaprijed budžetskih sredstava na pozici: 

 

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.............500,00KM 

 

II 

 

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

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1490/21             NAČELNIK OPŠTINE                                                                        

Datum. 14.10.2021.god            Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“  Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU 
može izvršiti realokacija  budžetskih sredstava na pozici: 

 

 Sa pozicije: 

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.........1.000,00KM 

-411200-Rashodi za bruto naknade....................300,00KM 

Na pozicije: 

-412400-Rashodi za materijal za pos.namjene1.300,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1492/21            NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Datum. 14.10.2021.god           Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječiji vrtić „Duško 
Radović“ Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može 
izvršiti realokacija  budžetskih sredstava na pozici: 

 

 Sa pozicije: 

-411300-Rashodi za plate za vrijeme bolovan-
ja........................................................10.000,00KM 

Na pozicije: 

-412400-Rashodi za materijal za 
pos.namjene........................................................8.760,00KM 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje..............140,00KM 

-412300-Rashodi za režijski materijal.........1.000,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge....................100,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1498/21                 NAČELNIK OPŠTINE                                                                

Datum. 18.10.2021.god               Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Narodna biblioteka 
Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na pozici: 

 

 Sa pozicije: 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.............150,00KM 

Na pozicije: 

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener............150,00KM 

 

II 

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

III 

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

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1500/21               NAČELNIK OPŠTINE                                                                     

Datum. 19.10.2021.god              Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 
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Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj upravi  
Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na pozici: 

 

 Sa pozicije: 

-638100-Ostali izdaci iz trans....................20.000,00KM 

Na pozicije: 

-631900-Ostali izdaci.................................. 20.000,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1518 /21             NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

Datum. 20.10.2021.god            Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj upravi  
Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na pozici: 

 

 Sa pozicije: 

-414100-
Subvencije......................................................76.709,00KM 

 

Na pozicije: 

-631900-Ostali izdaci....................................8.631,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge.................4.300,00KM 

-412900-Ostali rashodi...................................8.000,00KM 

-487200-Transferi između razl.jedinica......2.266,00KM 

-487300-Transferi jedinicama lok.samoup........12,00KM 

-415200-Grantovi u zemlji.............................53.500,00KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1521 /21            NAČELNIK OPŠTINE                                                                            

Datum. 20.10.2021.god           Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za socijalni 
rad  Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na pozici: 

 Sa pozicije: 

-412900-Ostali rashodi...................................620,00KM 

 

Na pozicije: 

-511300-Izdaci za nabavku opreme................ 620,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1504 /21             NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

Datum. 20.10.2021.god             Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Dječijem vrtiću „Duško 
Radović“  Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može 
izvršiti realokacija  budžetskih sredstava na pozici: 

 Sa pozicije: 

-412400-Rashodi za materijal za pos.namjene.....80,00KM 

Na pozicije: 

-412900-Ostali rashodi........................................80,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               
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NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1508 /21           NAČELNIK OPŠTINE                                                                            

Datum. 20.10.2021.god           Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za kulturu 
„Filip Višnjić“  Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može 
izvršiti realokacija  budžetskih sredstava na pozici: 

 

 Sa pozicije: 

-411100-Rashodi za bruto plate.....................5.000,00KM 

Na pozicije: 

-412900-Ostali rashodi..................................5.000,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1522 /21                NAČELNIK OPŠTINE                                                                  

Datum. 25.10.2021.god                Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj upravi   
Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na pozici: 

 

 Sa pozicije: 

-416100-Pomoć pojedincima...........................20.000,00KM 

Na pozicije: 

-412900-Ostali rashodi.................................10.000,00KM 

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

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40- 1522/21                NAČELNIK OPŠTINE                                                                       

Datum. 28.10.2021.god               Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za socijalni 
rad (Socijalna zaštita)   Ugljevik, da se u mjesecu 
OKTOBRU može izvršiti realokacija  budžetskih sredstava 
na pozici: 

 

 Sa pozicije: 

-416300-Doznake pružiocima usluga..............5.000,00KM 

Na pozicije: 

-416100-Doznake 
građanima…………................3.500,00KM 

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener..........1.500,00KM 

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1539/21                  NAČELNIK OPŠTINE                                                                    

Datum. 01.11.2021.god                Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem vrtiću 
„Duško Radović“  Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU 
može izvršiti realokacija  budžetskih sredstava na pozici: 

 Sa pozicije: 

-412400-Rashodi za materijal za pos.namjene...974,00KM 

 

Na pozicije: 

-412300-Rashodi za režijski materijal.............222,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge.......................71,00KM 

-412900-Ostali rashodi......................................599,00KM 
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-413900-Rashodi za zatezne kamate......................82,00KM 

 

II 

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

III 

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

         

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1548/21                NAČELNIK OPŠTINE                                                                   

Datum. 03.11.2021.god              Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na pozici: 

 

 Sa pozicije: 

-411200-Rashodi za bruto naknade....................600,00KM 

Na pozicije: 

-411100-Rashodi za bruto plate........................600,00KM 

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1550/21                 NAČELNIK OPŠTINE                                                                       

Datum. 04.11.2021.god              Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj upravi 
Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na pozici: 

 

 Sa pozicije: 

-414100-Subvencije.........................................30.000,00KM 

Na pozicije: 

-412900-Ostali rashodi.................................30.000,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                    

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1581/21                   NAČELNIK OPŠTINE                                                                   

Datum. 08.11.2021.god                 Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za kulturu 
„Filip Višnjić“ Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može 
izvršiti realokacija  budžetskih sredstava na pozici: 

 

 Sa pozicije: 

-631900-Ostali izdaci u zemlji...................13.150,00KM 

Na pozicije: 

-412300-Rashodi za režijski materijal............150,00KM 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje..............100,00KM 

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

-412900-Ostali rashodi.................................12.400,00KM 

 

II 

 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1563 /21                NAČELNIK OPŠTINE                                                                        

Datum. 09.11.2021.god              Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na pozici: 

 

 Sa pozicije: 
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-411200-Rashodi za bruto naknade....................800,00KM 

Na pozicije: 

-411100-Rashodi za bruto plate.........................800,00KM 

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1574/21              NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

Datum. 11.11.2021.god           Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj upravi  
Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na pozici: 

 Sa pozicije: 

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

Na pozicije: 

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

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40- 1585 /21                 NAČELNIK OPŠTINE                                                                     

Datum. 11.11.2021.god                Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječiji vrtić „Duško 
Radović“  Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može 
izvršiti realokacija  budžetskih sredstava na pozici: 

 Sa pozicije: 

-411300-Rashodi za naknadu plata za vrijeme bolovan-
ja..........................................................9.500,00KM 

Na pozicije: 

-411200-Rashodi za bruto naknade 
zaposlenih.......................................................9.500,00KM 

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1591/21             NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Datum. 16.11.2021.god          Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj upravi  
Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na pozici: 

 

 Sa pozicije: 

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

Na pozicije: 

-415200-Grantovi u zemlji.............................40.000,00KM 

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                   

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40- 1612 /21           NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

Datum. 12.11.2021.god          Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može 
izvršiti realokacija  budžetskih sredstava na pozici: 



05.4.2022.                                              SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLjEVIK – Broj 1/22                                                   23 

Sa pozicije: 

-412200-Rashodi po osnovu utr.elek.ener......1.500,00KM 

 

Na pozicije: 

-412700-Rashodi za stručne usluge...................100,00KM 

-412900-Ostali rashodi..................................1.100,00KM 

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

 

II 

 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1601 /21               NAČELNIK OPŠTINE                                                                             

Datum. 19.11.2021.god               Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj upravi  
Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na pozici: 

 

 Sa pozicije: 

-414100-Subvencije.........................................27.000,00KM 

Na pozicije: 

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima..... 17.000,00KM 

-412900-Ostali rashodi.................................10.000,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1639  /21              NAČELNIK OPŠTINE                                                                          

Datum. 26.11.2021.god             Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Narodnoj biblioteci  
Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na pozici: 

 

 Sa pozicije: 

-412900-Ostali rashodi......................................2.000,00KM 

Na pozicije: 

-511300-Izdaci za nabavku postrojenja i 
opreme...............................................................2.000,00KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1616 /21               NAČELNIK OPŠTINE                                                                       

Datum. 23.11.2021.god               Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za socijalni 
rad  Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na pozici: 

 

 

 Sa pozicije: 

-411100-Rashodi za bruto plate......................400,00KM 

Na pozicije: 

-411300-Rashodi za naknadu za vrijeme bolovanja 
…………………………………………………...400,00KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                    

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1613 /21              NAČELNIK OPŠTINE                                                                        

Datum. 23.11.2021.god              Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj upravi  
Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na pozici: 

 

 Sa pozicije: 

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

-412800-Rashodi za usluge održ.javnih pov-
ršina.................................................................1.000,00KM 

 

Na pozicije: 

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

-412900-Ostali rashodi..................................1.000,00KM 

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1640 /21                NAČELNIK OPŠTINE                                                                      

Datum. 29.11.2021.god               Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“  Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može 
izvršiti realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 Sa pozicije: 

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.energ...........100,00KM 

Na pozicije: 

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

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1635 /21                NAČELNIK OPŠTINE                                                                              

Datum. 30.11.2021.god                Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za socijalni 
rad  Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 Sa pozicije: 

-631900-Ostali izdaci u zemlji...........................809,00KM 

 

Sa pozicije Socijalne zaštite: 

-416100-Doznake na ime socijalne zaštite.......204,00KM 

 

Na pozicije: 

-412300-Rashodi za režijski materijal.................29,00KM 

-516100-Izdaci za nabavku opreme..................780,00KM 

 

Na poziciju Socijalne zaštite: 

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima..........204,00KM 

 

II 

 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK         

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1631 /21             NAČELNIK OPŠTINE                                                                         

Datum. 30.11.2021.god             Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“  Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može 
izvršiti realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.energ.......... 500,00KM 

Na pozicije: 

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima...........500,00KM 

 

II 

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

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1647 /21              NAČELNIK OPŠTINE                                                                        

Datum. 03.12.2021.god              Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“  Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može 
izvršiti realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-411200-Rashodi za bruto naknade....................350,00KM 

Na pozicije: 

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima............350,00KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                 

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1668 /21                NAČELNIK OPŠTINE                                                                      

Datum. 14.12.2021.god                Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za socijalni 
rad  Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-631900-Ostali izdaci u zemlji...........................494,00KM 

Na pozicije: 

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima...........494,00KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                          

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1667 /21              NAČELNIK OPŠTINE                                                                        

Datum. 14.12.2021.god              Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječiji vrtić „Duško 
Radović“ Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 Sa pozicije: 

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

 

Na pozicije: 

-413900-Rashodi po osnovu zateznih kamata...... 50,00KM 

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima...............50,00KM 

 

II 

 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1665 /21                NAČELNIK OPŠTINE                                                                    

Datum. 14.12.2021.god                Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može 
izvršiti realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 Sa pozicije: 

-411200-Rashodi za bruto naknade....................250,00KM 

 

Na pozicije: 

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima............250,00KM 
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II 

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

III 

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

  

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                      

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1672 /21                                                                                      

Datum. 20.12.2021.god                Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za socijalni 
rad Ugljevik, da se u mjesecu NOVEMBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-411100-Rashodi za bruto plate.........................870,00KM 

 

Na pozicije: 

-411300-Rashodi za naknadu plate....................870,00KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1684 /21                NAČELNIK OPŠTINE                                                                   

Datum. 20.12.2021.god                Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za kulturu 
„Filip Višnjić“ Ugljevik, da se u mjesecu NOVEMBRU može 
izvršiti realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-411100-Rashodi za bruto plate.....................2.500,00KM 

 

Na pozicije: 

-411300-Rashodi za naknadu plate.................2.500,00KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                    

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1691 /21               NAČELNIK OPŠTINE                                                                     

Datum. 20.12.2021.god               Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za socijalni 
rad Ugljevik, da se u mjesecu NOVEMBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-413900-Rashodi za zatezne kamate.....................41,00KM 

Na pozicije: 

-412600-Rashodi za službena putovanja...............41,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1706 /21                 NAČELNIK OPŠTINE                                                                 

Datum. 28.12.2021.god                 Vasilije Perić, dipl.ek. 

  

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović  Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu DECEMBRU 
može izvršiti realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 
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 Sa pozicije: 

-411200-Rashodi za naknade zaposlenih........2.030,00KM 

 

Na pozicije: 

-511200-Izdaci za invest.održavanje.............. 2.030,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1729 /21             NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 31.12.2021.god             Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik, da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-412900-Ostali rashodi.....................   ..................35,00KM 

 

Na pozicije: 

-412700-Rashodi za stručne usluge......................35,00KM 

 

II 

 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1725 /21               NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 31.12.2021.god               Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

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

 

 Sa pozicije: 

-412300-Rashodi za režijski materijal...................161,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge..................1.400,00KM 

 

Na pozicije: 

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima..............479,00KM 

-412200-Rashodi po osn.utr.el.ener......................139,00KM 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje................540,00KM 

-412900-Ostali rashodi..........................................403,00KM 

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-8/22                       NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum.11.01.2022.god                Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik, da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih……4.800,00KM 

-412900-Ostali rashodi........................................1.725,00KM 

-411400-Rashodi za otpremnine............................890,00KM 

 

Na pozicije: 

-511300-Izdaci za nabavku postojenja i 
opreme..............................................................6.525,00KM 

-411200-Rashodi za naknade zaposlenih............890,00KM 

 

II 

 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-5/22                  NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 11.01.2022.god          Vasilije Perić, dipl.ek. 
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Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju 
budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Agencija za razvoj 
malih i srednjih preduzeća Opštine  Ugljevik, da se u 
mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokacija  budžetskih 
sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-411300-Rashodi za naknadu plata....................121,00KM 

Na pozicije: 

-411200-Rashodi za naknade zaposlenih...........121,00KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-9/22                        NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 11.01.2022.god                Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za socijalni 
rad Ugljevik,(Socijalna zaštita)  da se u mjesecu 
NOVEMBRU može izvršiti realokacija  budžetskih sredstava 
na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-416100-Doznake građanima koje se ispl.iz 
budžeta................................................................2.386,00KM 

 

Na pozicije: 

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima...............170,00KM 

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener..............2.216,00KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-18/22                   NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 11.01.2022.god              Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“ Ugljevika  da se u mjesecu NOVEMBRU 
može izvršiti realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-411200-Rashodi za bruto naknade....................570,00KM 

 

Na pozicije: 

-412700-Rashodi za stručne usluge......................70,00KM 

-413900-Rashodi za zatezne kamate...................500,00KM  

II 

 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-22/22                     NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 12.01.2022.god               Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječiji vrtić „Duško 
Radović“ Ugljevika  da se u mjesecu NOVEMBRU može 
izvršiti realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-516100-Izdaci za nabavku sitnog inventara……1.170,00KM 

-511300-Izdaci za nabavku opreme.......................659,00KM 

-511200-Izdaci za investiciono održavanje…….....800,00KM 

 

Na pozicije: 

-412900-Ostali rashodi........................................2.629,00KM 

 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-21/22                 NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 12.01.2022.god          Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj upravi  
Ugljevika  da se u mjesecu NOVEMBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-412300-Rashodi za režijski materijal....................34,00KM 

-411200-Rashodi za bruto naknade..................2.000,00KM 

 

Na pozicije: 

-412400-Rashodi za materijal za pos.namjene.....34,00KM 

-415200-Grantovi u zemlji................................2.000,00KM 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-  31/22                       NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 12.01.2022.god                  Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj upravi 
Ugljevik da se u mjesecu NOVEMBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-413300-Rashodi za kamate.......................... 20.000,00KM 

 

Na pozicije: 

-412700-Rashodi za stručne usluge...............20.000,00KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-35 /22                       NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 11.01.2022.god                 Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj upravi 
Ugljevik da se u mjesecu NOVEMBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-413300-Rashodi za kamate............................2.046,00KM 

-411100-Rashodi za bruto plate.....................50.000,00KM 

 

Na pozicije: 

-415200-Grantovi u zemlji........................... 50.000,00KM 

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima......2.046,00KM 

 

II 

 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-59   /22                     NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 19.01.2022.god                 Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 
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Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“ Ugljevik da se u mjesecu NOVEMBRU može 
izvršiti realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-411200-Naknada za bruto naknade................. 1.505,00KM 

 

Na pozicije: 

-412200-Rashodi po osn.utr.el.ener...........    .....1.350,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge.............  ........140,00KM 

-413900-Rashodi za zatezne kamate......................15,00KM 

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                   

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-52/22                     NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 19.01.2022.god                Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj upravi  
Ugljevika  da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

 

-413300-Rashodi po osnovu kamata.................7.000,00KM 

-411400-Rashodi za otpremnine..................   ..........5,00KM 

-Budžetska rezerva..........................................67.300,00KM 

 

Na pozicije: 

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener...........17.000,00KM 

-412100-Rashodi po osnovu zakupa.........................5,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge...................6.998,00KM 

-412800-Rashodi za održ.javnih površ.............37.789,00KM 

-415200-Grantovi u zemlji..................................3.612,00KM 

-487200-Transferi entiteta..................................4.871,00KM 

-516100-Izdaci za zalihe materijala...................4.030,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40- 96   /22                    NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 27.01.2022.god                Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem vrtiću 
„Duško Radović“ Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU 
može izvršiti realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-411200-Rashodi za bruto naknade.................1.605,00KM 

-411300-Rashodi za naknade plata za vrijeme bolovan-
ja...........................................................3.090,00KM 

-412300-Rashodi za režijski materijal.........1.600,00KM 

-412400-Rashodi za materijal za 
poseb.namjene....................................................1.340,00KM 

-412200-Rashodi po osn.elek.ener.....................640,00KM 

 

Na pozicije: 

-411100-Rashodi za bruto plate.....................1.605,00KM 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje..........1.797,00KM 

-412600-Rashodi za službena putovanja.............64,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge.................1.057,00KM 

-412900-Ostali rashodi..................................3.745,00KM 

-413900-Rashodi za zatezne kamate.......................7,00KM 

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                   

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-48/22                     NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 19.01.2022.god               Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem vrtiću 
„Duško Radović“ Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU 
može izvršiti realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-411400-Rashodi za otpremnine........................111,00KM 
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Na pozicije: 

-412700-Rashodi za stručne usluge...................111,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                   

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-49/22                      NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 19.01.2022.god               Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za socijalni 
rad Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-412300-Rashodi za režijski materijal....      . ......497,00KM 

-412900-Ostali rashodi..............................   ........418,00KM 

-413900-Rashodi po osnovu zateznih kamata.......79,00KM 

 

Na pozicije: 

-412200-Rashodi po osn.utr.el.ener..................497,00KM 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.............418,00KM 

-511300-Izdaci za nabavku opreme.....................79,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-53/22                   NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 19.01.2022.god              Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Agenciji za razvoj 
malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik da se u mjesecu 
DECEMBRU može izvršiti realokacija  budžetskih sredstava 
na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-412100-Rashodi po osnovu zakupa.....................570,00KM 

-412300-Rashodi za režijski materijal............189,00KM 

-638100-Ostali izdaci.......................................153,00KM 

 

Na pozicije: 

-412200-Rashodi po osn.utr.el.ener...................347,00KM 

-412900-Ostali rashodi......................................565,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-403-1-12/22                NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 19.01.2022.god                Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za kulturu 
„Filip Višnjić“ Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može 
izvršiti realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-411100-Bruto plate zaposlenih......................4.500,00KM 

-411400-Rashodi za otpremnine i jed-
nokr.pomoći...........................................  ...........675,00KM 

-631900-Ostali izdaci u zemlji.............   .........9.600,00KM 

 

Na pozicije: 

-411300-Rashodi naknada plata za vrijeme 
bolovanja.........................................................4.500,00KM 

-412400-Rashodi za materijal za posebne 
namjene...........................................................2.500,00KM 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje..........7.100,00KM 

-413900-Rashodi po osnovu zateznih kamata....175,00KM 

-511300-Izdaci za nabavku opreme....................500,00KM 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                    

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-403-1-54/22                 NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 19.01.2022.god                 Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za kulturu 
„Filip Višnjić“ Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može 
izvršiti realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije:. 

-411100-Bruto plate zaposlenih........................1.200,00KM 

-631900-Ostali izdaci u zemlji...........................1.400,00KM 

 

Na pozicije: 

-411300-Rashodi naknada plata za vrijeme 
bolovanja...............................................................500,00KM 

-411400-Rashodi za otpremnine...........................700,00KM 

-412300-Rashodi za režijski materijal...................700,00KM 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje................300,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge.....................400,00KM 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                   

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-403-1-55/22                 NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 19.01.2022.god                Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj upravi  
Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-Budžetska rezerva........................................53.000,00KM 

 

Na pozicije: 

-415200-Grantovi u zemlji.............................53.000,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                    

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-403-1- 89 /22                  NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 19.01.2022.god                Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za socijalni 
rad  Ugljevika  da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 Sa pozicije: 

-411100-Rashodi za bruto plate.......................1.100,00KM 

-412900-Ostali rashodi........................................298,00KM 

 

Sa pozicije Socijalne zaštite: 

-416100-Doznake građanima.............................914,00KM 

 

Na pozicije: 

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener...............35,00KM 

-412300-Rashodi za režijski materijal................263,00KM 

 

Na poziciju Socijalne zaštite: 

-416300-Doznake pružiocima soc.zaštite...........914,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 
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OPŠTINA UGLjEVIK                                    

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-88/22                     NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 27.01.2022.god                Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku SŠC „Mihailo Petrović 
Alas“  Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-411200-Rashodi za bruto naknade....................1.180,00KM 

 

Na pozicije: 

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener..................30,00KM 

-511300-Izdaci za nabavku postrojenja i 
opreme................................................................1.150,00KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-403-1-101/22                NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 31.01.2022.god                Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječiji vrtić „Duško 
Radović“  Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može 
izvršiti realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-411400-Rashodi za otpremnine.........................206,00KM 

-412900-Ostali rashodi........................................135,00KM 

 

 

Na pozicije: 

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener...............100,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge.........................1,00KM 

-412400-Rashodi za materijal za posebne 
namjene..................................................................230,00KM 

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

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-403-1-120/22               NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 02.02.2022.god                 Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za socijalni 
rad  Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-411100-Rashodi za bruto plate......................7.000,00KM 

-638100-Ostali izdaci iz transakcija.................2.341,00KM 

 

Na pozicije: 

-631900-Izdaci u zemlji...................................9.341,00KM 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                    

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-403-1-130/22              NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 04.02.2022.god               Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 
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Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za socijalni 
rad  Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-412700-Rashodi za stručne usluge.......................41,00KM 

 

Na pozicije: 

-412900-Ostali rashodi............................................41,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-403-1-142/22              NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 07.02.2022.god                Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj uprav  
Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-Budžetske 
rezerve.............................................................20.705,00KM 

-412900-Ostali rashodi...........................................22,00KM 

 

Na pozicije: 

-412700-Rashodi za stručne 
usluge...............................................................1.250,00KM 

-414100-
Subvencije.....................................................19.455,00KM 

-487200-Transferi entiteta....................................22,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-403-1-152/22            NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 07.02.2022.god                Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za socijalni 
rad  Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 Sa pozicije: 

-638100-Ostali izdaci iz trans................................232,00KM 

Sa pozicije Socijalne zaštite: 

-416100-Doznake građanima iz budžeta...............600,00KM 

 

Na pozicije: 

-631900-Ostali izdaci.............................................232,00KM 

Na poziciju Socijalne zaštite: 

-631900-Ostali izdaci............................................600,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-150/22                    NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 08.02.2022.god                 Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj upravi  
Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-Budžetska 
rezerva..............................................................59.207,00KM 

-511100-Izdaci za izg.i pribav.........................147.000,00KM 

-511700-Izdaci za nematerijalnu 
proiz.imovinu.....................................................15.000,00KM 

-518100-Izdaci za ulaganje na tuđim nekretninama 
..……………………………….……………….........2.800,00KM 
-412600-Rashodi za stručne usluge....................5.000,00KM 

-412200-Rashodi po osn.utr.el.ener....................8.000,00KM 

-638100-Ostali izdaci...........................................6.000,00KM 

-513100-Izdaci za pribavljanje zemljišta……….50.000,00KM 
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-411200-Rashodi za bruto naknade..................36.539,00KM 

 

Na pozicije: 

-412500-Rashodi za tekuće održ.......................6.472,00KM 

-412800-Rashodi za održ.javnih površina……..45.735,00KM 

-511200-Izdaci za inv.održavanje....................277.236,00KM 

-511300-Izdaci za nabavku post.i opreme.............103,00KM 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                   

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-172/22                    NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 08.02.2022.god                 Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječiji vrtić „Duško 
Radović“  Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može 
izvršiti realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-412300-Rashodi za režijski materijal...................396,00KM 

 

Na pozicije: 

-412400-Rashodi za materijal za pos.namjene...362,00KM 

-412200-Rashodi po osn.utr.el.ener.....................34,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                   

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-171/22               NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 10.02.2022.god            Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj upravi  
Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-411300-Rashodi za bolovanje........................11.000,00KM 

-411400-Rashodi za otpremnine.......................4.000,00KM 

-513700-Izdaci za prib.imovine........................10.000,00KM 

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz 
budžeta.............................................................8.000,00KM 

 

Sa pozicije Socijalne zaštite: 

-416300-Pomoć pružiocima soc.zaštite.......40.000,00KM 

 

Sa pozicije JU Centra za kulturu „Filip Višnjić“: 

-411100-Rashodi za bruto plate.......................15.000,00KM 

-631900-Ostali izdaci.........................................2.400,00KM 

-412900-Ostali rashodi.......................................6.000,00KM 

-412600-Rashodi za stručne usluge...................1.400,00KM 

-412200-Rashodi po osn.utr.el.ener...................1.700,00KM 

-411200-Rashodi za bruto naknade...................1.024,00KM 

 

Na pozicije: 

-412800-Rashodi za održ.javnih površina….....54.757,00KM 

-511200-Izdaci za inv.održavanje………...........17.886,00KM 

-511100-Izdaci za izg.i pribav.zgrade ...............27.881,00KM 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                   

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-185 /22                    NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 10.02.2022.god                 Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj upravi  
Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

Sa pozicije: 

-411100-Rashodi za plate zaposlenih.............50.460,00KM 

 

Na pozicije: 

-412700-Rashodi za stručne usluge......................460,00KM 
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-411200-Rashodi za bruto naknade…….........50.000,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-      /22                  NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 14.02.2022.god              Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj upravi  
Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

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

Na pozicije: 

-415200-Grantovi u zemlji...............................1.500,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-383 /22                    NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 14.03.2022.god                 Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj upravi  
Ugljevika  da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-487400-Transferi fondovima obaveznog socijalnog 
osigur..................................................................3.030,00KM 

 

Na pozicije: 

-412800-Rashodi za održ.javnih površ..........3.030,00KM 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                  

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-298 /22                NAČELNIK OPŠTINE                                              

Datum. 25.02.2022.god           Vasilije Perić, dipl.ek. 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Turističkoj 
organizaciji Opštine Ugljevik, da se u mjesecu 
JANUARU može izvršiti realokacija  budžetskih 
sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-Budžetska rezerva....................................8.800,00KM 

Na pozicije: 

-631900-Ostali izdaci u zemlji..................8.800,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-127/22           NAČELNIK OPŠTINE                                             

Datum.08.02.2022.god        Vasilije Perić, dipl.ek. 
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Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik, da se u mjesecu JANUARU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-411200-Bruto naknade zaposlenih..........490,00KM 

 

Na pozicije: 

-411400-Rashodi za otpremnine i 
jubilarne....................................................490,00KM 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-159/22         NAČELNIK OPŠTINE                                  

Datum.09.02.2022.god       Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“  Ugljevik, da se u mjesecu JANUARU 
može izvršiti unos unaprijed  budžetskih sredstava na 
poziciji: 

 

 -511300-Nabavka opreme........................2.250,00KM 

 

II 

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

Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog 
Rješenja. 

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-181/22          NAČELNIK OPŠTINE                                             

Datum.11.02.2022.god        Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječiji vrtić 
„Duško Radović“  Ugljevik, da se u mjesecu 
JANUARU može izvršiti unos unaprijed  budžetskih 
sredstava na poziciji: 

 -511300-Nabavka opreme...........................500,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-197/22          NAČELNIK OPŠTINE                                           

Datum.16.02.2022.god        Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
kulturu „Filip Višnjić“  Ugljevik, da se u mjesecu 
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JANUARU može izvršiti unos unaprijed  budžetskih 
sredstava na poziciji: 

 

 -411300-Rashodi za naknade plate za vrijeme 
bolovanja.....................................................850,00KM 

 

II 

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

 

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-196/22          NAČELNIK OPŠTINE                                             

Datum.16.02.2022.god        Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

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

 

 -511300-Izdaci za nabavku opreme......1.125,00KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-206/22          NAČELNIK OPŠTINE                                       

Datum.17.02.2022.god        Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

R J E Š E NJ E 

I 

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

 

 Sa pozicije: 

-412100-Rashodi za zakup............................80,00KM 

Na pozicije: 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje......80,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-200/22       NAČELNIK OPŠTINE                                             

Datum.17.02.2022.god     Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu JANUARU 
može izvršiti unos unaprijed  budžetskih sredstava na 
poziciji: 

 

 -413900-Rashodi za zatezne kamate......1.500,00KM 

II 

 

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

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-249/22          NAČELNIK OPŠTINE                                

Datum.23.02.2022.god      Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi Ugljevik, da se u mjesecu JANUARU može 
izvršiti unos unaprijed  budžetskih sredstava na 
poziciji: 

 

 -631900-Ostali izdaci........................40.000,00KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-291 /22            NAČELNIK OPŠTINE                                     

Datum.23.02.2022.god        Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječiji vrtić 
„Duško Radović“  Ugljevik, da se u mjesecu 
JANUARU može izvršiti realokacija  budžetskih 
sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener....281,00KM 

 

Na pozicije: 

-419100-Rashodi za sudska rješenja........281,00KM 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-253/22           NAČELNIK OPŠTINE                                     

Datum.24.02.2022.god       Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC 
„RUDAR“ Ugljevik, da se u mjesecu JANUARU može 
izvršiti unos unaprijed  budžetskih sredstava na 
poziciji: 

 

 -411400-Rashodi za otpremnine...............750,00KM 

 

II 

 

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

 

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-285/22            NAČELNIK OPŠTINE                                             

Datum.01.03.2022.god        Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
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izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC 
„RUDAR“ Ugljevik, da se u mjesecu JANUARU može 
izvršiti unos unaprijed  budžetskih sredstava na 
poziciji: 

 

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

 

II 

 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-307/22         NAČELNIK OPŠTINE                                     

Datum.03.03.2022.god     Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

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

 

 -411400-Rashodi za otpremnine...............375,00KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-294/22        NAČELNIK OPŠTINE                                   

Datum.03.03.2022.god     Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik, da se u mjesecu JANUARU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-631900-Ostali izdaci u zemlji..................390,00KM 

Na pozicije: 

-638100-Ostali izdaci...............................390,00KM 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                                                                                                                     

Broj: 02/5-40-323/22          NAČELNIK OPŠTINE                            

Datum.07.03.2022.god       Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik, da se u mjesecu JANUARU može izvršiti 
unos unaprijed  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 -411300-Rashodi za nak.plata za vrijeme 
bolovanja.....................................................320,00KM 

 

II 

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

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-324/22          NAČELNIK OPŠTINE                              

Datum.07.03.2022.god       Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

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

 

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

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-318/22          NAČELNIK OPŠTINE                                        

Datum.07.03.2022.god        Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

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

 

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

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-352/22          NAČELNIK OPŠTINE                                    

Datum.14.03.2022.god        Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi Ugljevik, da se u mjesecu FEBRUARU može 
izvršiti realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-412900-Ostali rashodi..........................2.000,00KM 

 

Na pozicije: 

-419100-Rashodi po sudskim rješenj.....2.000,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-302   /22          NAČELNIK OPŠTINE             

Datum.17.03.2022.god        Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
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opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik, da se u mjesecu FEBRUARU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje......30,00KM 

 

Na pozicije: 

-412300-Rashodi za režijski materijal....30,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-377 /22          NAČELNIK OPŠTINE                                 

Datum.18.03.2022.god       Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu FEBRUARU 
može izvršiti unos unaprijed  budžetskih sredstava na 
poziciji: 

 

 -412900-Ostali rashodi......................13.875,00KM 

 

II 

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

 

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-378/22         NAČELNIK OPŠTINE                            

Datum.18.03.2022.god      Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik, da se u mjesecu FEBRUARU može izvršiti 
unos unaprijed  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

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

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-376/22            NAČELNIK OPŠTINE                      

Datum.18.03.2022.god        Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik, da se u mjesecu FEBRUARU može izvršiti 
unos unaprijed  budžetskih sredstava na poziciji: 

 -411300-Rashodi po osnovu bolovanja....430,00KM 

 

II 

 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-384/22             NAČELNIK OPŠTINE                 

Datum.21.03.2022.god         Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu FEBRUARU 
može izvršiti unos unaprijed  budžetskih sredstava na 
poziciji: 

 -412200-Rashodi po osnovu ele.ener..40.500,00KM 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-385/22        NAČELNIK OPŠTINE                                         

Datum.21.03.2022.god      Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

R J E Š E NJ E 

 

I 

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

FEBRUARU može izvršiti unos unaprijed  budžetskih 
sredstava na poziciji: 

 

 -411400-Rashodi za otpremnine i 
jed.nagrade...................................................500,00KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-386/22           NAČELNIK OPŠTINE                            

Datum.21.03.2022.god        Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu FEBRUARU 
može izvršiti unos unaprijed  budžetskih sredstava na 
poziciji: 

 

-412400-Rashodi za pos.namjene............1.125,00KM 

-412500-Rashodi za tekuće održavanja..1.000,00KM 

-412600-Rashodi za stručne usluge...........750,00KM 

II 

 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-387/22            NAČELNIK OPŠTINE                         

Datum.21.03.2022.god        Vasilije Perić, dipl.ek. 
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Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu FEBRUARU 
može izvršiti unos unaprijed  budžetskih sredstava na 
poziciji: 

 

-516100-Izdaci za nabavku sitn.inventa.375,00KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-388/22        NAČELNIK OPŠTINE                          

Datum.21.03.2022.god    Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi  Ugljevik, da se u mjesecu FEBRUARU može 
izvršiti unos unaprijed  budžetskih sredstava na 
poziciji: 

 

-412500-Rashodi za tekuće održavanj100.000,00KM 

-414100-Subvencije.............................107.000,00KM 

-511200-Izdaci za inves.održavanj.112.500,00KM 

 

II 

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

 

 

 

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40- 402/22        NAČELNIK OPŠTINE                          

Datum.21.03.2022.god     Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centar za 
kulturu „Filip Višnjić“  Ugljevik, da se u mjesecu 
FEBRUARU može izvršiti unos unaprijed  budžetskih 
sredstava na poziciji: 

 

-411300-Rashodi za naknadu plata za vrijeme 
bolovanja....................................................450,00KM 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-396/22             NAČELNIK OPŠTINE                   

Datum.22.03.2022.god       Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

 

I 
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Odobrava se budžetskom  korisniku  Agencija za 
razvoj malih i srednjih preduzeća, da se u mjesecu 
FEBRUARU može izvršiti unos unaprijed  budžetskih 
sredstava na poziciji: 

 

-412200-Rashodi po osn.elek.energ..........300,00KM 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-395/22        NAČELNIK OPŠTINE                                    

Datum.22.03.2022.god      Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječiji vrtić 
„Duško Radović“ Ugljevik, da se u mjesecu 
FEBRUARU može izvršiti unos unaprijed  budžetskih 
sredstava na poziciji: 

 

-412600-Rashodi za službena putovanja...125,00KM 

-511200-Izdaci za investiciono održa..750,00KM 

-511300-Izdaci za nabavku opreme..........500,00KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-394/22       NAČELNIK OPŠTINE                 

Datum.22.03.2022.god     Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

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

 

 Sa pozicije: 

-511300-Izdaci za inv.održ.........................320,00KM 

Na pozicije: 

-412600-Rashodi po osnovu putovanja i 
smještaja.....................................................320,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-391 /22       NAČELNIK OPŠTINE                     

Datum.22.03.2022.god      Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
socijalni rad   Ugljevik, da se u mjesecu FEBRUARU 
može izvršiti realokacija  budžetskih sredstava na 
poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-412900-Ostali rashodi.............................313,00KM 

Na pozicije: 

-412300-Rashodi za režijski materijal...313,00KM 

 

Takođe da može izvršiti unos unaprijed budžetskih 
sredstava na sledećoj poziciji: 

-411200-Rashodi za bruto naknade.........1.711,00KM 
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II 

 

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

 

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-415 /22         NAČELNIK OPŠTINE                            

Datum.25.03.2022.god       Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječiji vrtić 
„Duško Radović“   Ugljevik, da se u mjesecu 
FEBRUARU može izvršiti realokacija  budžetskih 
sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-412900-Ostali rashodi.............................448,00KM 

Na pozicije: 

-419100-Rashodi po sudskim rješenjim.448,00KM 

 

Takođe da može izvršiti unos unaprijed budžetskih 
sredstava na sledećoj poziciji: 

 

-412900-Ostali rashodi..........................7.500,00KM 

-413900-Rashodi za kamate..........................50,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-416 /22      NAČELNIK OPŠTINE                             

Datum.25.03.2022.god     Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
socijalni rad  Ugljevik, da se u mjesecu FEBRUARU 
može izvršiti realokacija  budžetskih sredstava na 
poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-416100-Doznake na ime soci.zaštite..5.500,00KM 

 

Na pozicije: 

-511300-Izdaci za nabavku opreme.......5.500,00KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-411 /22        NAČELNIK OPŠTINE                                           

Datum.25.03.2022.god       Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
socijalni rad (Socijalna zaštita)  Ugljevik, da se u 
mjesecu FEBRUARU može izvršiti realokacija  
budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 
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-416300-Pomoć pružiocima usluga.......1.028,00KM 

Na pozicije: 

-412200-Rashodi po osnov.utr.el.ener..1.028,00KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-420 /22       NAČELNIK OPŠTINE                                

Datum.29.03.2022.god     Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti unos 
unaprijed  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

-631900-Ostali izdaci u zemlji..............900,00KM 

II 

 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-424/22         NAČELNIK OPŠTINE                                  

Datum.30.03.2022.god       Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

R J E Š E NJ E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“ 
Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

-631900-Ostali izdaci u zemlji..............950,00KM 

 

Na pozicije: 

-638100-Ostali izdaci iz trans.sa drug.nivoima 
vlast.............................................................950,00KM 
 

II 

 

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

 

III 

 

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

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-425 /22        NAČELNIK OPŠTINE                                          

Datum.30.03.2022.god       Vasilije Perić, dipl.ek. 

Na osnovu člana 238. i 240. stav 4. Zakona o radu  
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16, 66/18 i 
119/21), člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 
i 61/21) i člana 38. Posebnog kolektivnog ugovora za 
zaposlene u oblasti lokalne samuoprave Republike 
Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  
20/17, 86/18 , 21/20 i 8/22) Načelnik opštine Ugljevik  i 
Sindikat lokalne samouprave Opštine Ugljevik  

z a k lj u č i l i   s u  

 

POJEDINAČNI KOLEKTIVNI UGOVOR 

O IZMJENAMA POJEDINAČNOG 
KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U 

OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE UGLjEVIK 

 

Član 1 

 U Pojedinačnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u 
Opštinskoj upravi Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“,  broj 2/18, 13/18, 15/18 i 2/20)  član 3a. 
mijenja se glasi: 

Član  3a. 

„(1) Plata zaposlenog sastoji se od osnovne plate  i 
uvećanja plate propisanih Kolektivnim ugovorom. 

(2) Plata iz stava 1. ovog člana predstavlja bruto platu. 



48                                                   SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLjEVIK – Broj 1/22                                                 05.4.2022. 

 

(3) U svim elementima koji čine platu iz stava 1. ovog 
člana sadržani su porez na dohodak i doprinosi. 

(4) Plata iz stava 1. ovog člana umanjena za porez na 
dohodak i doprinose je neto plata radnika.“. 

 

Član 2. 

 

Član 5. mijenja se i glasi: 

„(1) Koeficijenti za obračun osnovne plate zaposlenog 
utvrđuje se u rasponima i razvrstava u platne grupe u 
zavisnosti od potrebnog stručnog znanja, složenosti 
poslova, samostalnosti u radu i stepena odgovornosti. 

(2) Poslovi se razvrstavaju u platne grupe sa sljedećim 
koeficijentima za obračun plate: 

1) Prva platna grupa – poslovi nekvalifikovanog radnika 
.................................7,81, 

2) Druga platna grupa – poslovi na kojima se zahtijeva 
stručnost koja se stiče srednjim obrazovanjem u 
trajanju od tri godine  ..............8,01, 

3) Treća platna grupa – poslovi na kojima se zahtijeva 
stručnost koja se stiče srednjim obrazovanjem u 
trajanju od četiri godine , 

a) stručni saradnik trećeg zvanja.......................9,01 

b) stručni saradnik drugog zvanja........................9,17 

c) stručni saradnik prvog zvanja, zaposleni u statusu 
namještenika.........................................10,00 

4) Četvrta platna grupa – poslovi na kojima se 
zahtijeva stručnost koja se stiče specijalizacijom na 
osnovu stručnosti srednjeg obrazovanja......12,15  

5) Peta platna grupa – poslovi na kojima se zahtijeva 
stručnost koja se stiče višim obrazovanjem ili visokim 
obrazovanjem sa ostvarenih 180 ECTS bodova ili 
ekvivalent i to:, 

a) viši stručni saradnik trećeg zvanja...........12,31 

b) viši stručni saradnik drugog zvanja............12,48 

c) viši stručni saradnik prvog zvanja, zaposleni u 
statusu namještenika..........................................12,98 

d) starješina vatrogasne jedinice....................13,47 

6) Šesta platna grupa – poslovi na izvršilačkim radnim 
mjestima na kojima se zahtijeva stručnost koja se stiče 
viokim obrazovanjem u trajanju od četiri godine ili 
visokim obrazovanjem sa ostvarenih 240 ECTS 
bodova ili ekvivalent i to: 

a)samostalni stručni saradnik trećeg zvan-
ja………………………………………………..14,31. 

b) samostalni stručni saradnik drugog zvan-
ja....................................................................14,47 

v) samostalni stručni saradnik prvog 
zvanja,namještenik.............................................14.96 

g) inspektor i komunalni policajac..................15,12 

d) stručni savjetnik............................15,45 

đ)šef odsijeka u okviru odjeljenja/službe......16,12 

e) šef samostalnog odsijeka.............................20,42 

7) Sedma platna grupa – poslovi na rukovodećim 
radnim mjestima na kojima se zahtijeva stručnost koja 
se stiče viokim obrazovanjem u trajanju od četiri godine 
ili visokim obrazovanjem sa ostvarenih 240 ECTS 
bodova ili ekvivalent i to:, 

a) načelnik službe, interni revizor, savjetnik u kabinetu 
načelnika............................................21,58. 

b) šef kabineta načelnika.......................................22,09 

v) načelnik odjeljenja, sekretar skupštine, rukovodilac 
jedinice za internu reviziju …….............................22,25 

(3) Za obračun osnovne plate zaposlenih u kabinetu 
načelnika opštine koji nemaju status službenika ili 
namještenika primjenjuje se koeficijent sedme platne 
grupe, ukoliko imaju stručnost koja se stiče visokim 
obrazovanjem u trajanju od četiri godine ili visokim 
obrazovanjem sa ostvarenih 240 ESTS bodova, ili 
ekvivalent. 

(4) Ukoliko zaposleni iz stava 3. ovog člana nemaju 
stručnost sedme platne grupe, za obračun osnovne 
plate primjenjuje se koeficijent platne grupe u 
zavisnosti od zahtijevanog stepena stručne spreme.“ 

 

Član 3. 

U članu 10. tačka 3) mijenja se i glasi: 

„3) otpremninu prilikom odlaska zaposlenog u penziju  
-u visini tri prosječne neto plate zaposlenog obračunate 
za poslednji mjesec 

 prije odlaska u penziju“. 

 

Tačka 7. mijenja se i glasi:  

„7) troškove jednog toplog obroka za vrijeme jednog 
radnog dana, kao i u slučaju obavljanja prekovremenog 
rada dužeg od tri časa dnevno – u visini od 0,75% 
prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu 
godinu, za svaki radni dan zaposlenog, i“.  

 

Član 4. 

U članu 20. stav 1 mijenja se i glasi:  

„(1) Zaposleni ili njegova porodica imaju pravo na 
pomoć u slučaju: 
1)smrti zaposlenog – u visini tri posljednje prosječne 
neto plate zaposlenih 

 isplaćene u opštinskoj upravi u prethodnoj godini, 
2)smrti člana uže porodice – u visini dvije posljednje 
prosječne neto plate 

 zaposlenih isplaćene u opštinskoj upravi u prethodnoj 
godini, 
3)teške invalidnosti zaposlenog (koja je kategorisana 
od strane nadležnog 

 organa) – u visini dvije posljednje prosječne neto plate 
zaposlenih isplaćene u opštinskoj upravi u prethodnoj 
godini, 
4)dugotrajne bolesti ili duže nesposobnosti za rad 
usljed povrede zaposlenog 

 (utvrđene od strane ljekarske komisije - u visini jedne 
prosječne neto plate zaposlenih isplaćene u opštinskoj 
upravi u prethodnoj godini, 
5) izgradnje nadgrobnog spomenika zaposlenom koji je 
izgubio život prilikom 

 obavljanja službene dužnosti - u visini tri posljednje 
prosječne bruto plate zaposlenih isplaćene u opštinskoj 
upravi u prethodnoj godini, 
6)  rođenja djeteta -  u visini jedne prosječne neto plate 
zaposlenih isplaćene u  

opštinskoj upravi u prethodnoj godini i 
7) novčanu naknadu za posebne rezultate rada – u 
visini do jedne prosječne bruto 
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 plate zaposlenog ostvarene u prethodnom mjesecu 
prije dodjeljivanja nagrade“. 

Stav 4. mijenja se i glasi: 
„(4) Zaposlenom se isplaćuje jubilarna nagrada za 
ostvareni staž kod 

 poslodavca u trajanju od: 
1) 20 godina radnog staža – u visini jedne prosječne 
bruto plate zaposlenih 

 isplaćene u opštinskoj upravi u prethodnoj godini, 
2) 30 godina radnog staža – u visini dvije prosječne 
bruto plate zaposlenih  

isplaćene u opštinskoj upravi u prethodnoj godini“. 

Član 5. 
 

U članu 23. stav 2. i 3. mijenjaju se i glase: 
„(2) Visina otpremnine zavisi od dužine rada 
zaposlenog kod poslodavca i  

iznosi: 
1)za rad od dvije do deset godina – 35% prosječne 
mjesečne neto plate 

 zaposlenog isplaćene u poslednja tri mjeseca prije 
prestanka radnog odnosa, za svaku navršenu godinu 
rada, 
2)za rad od deset do 20 godina – 40% prosječne 
mjesečne neto plate  

zaposlenog isplaćene u poslednja tri mjeseca prije 
prestanka radnog odnosa, za svaku navršenu godinu 
rada, 
3)za rad od 20 do 30 godina – 45% prosječne 
mjesečne neto plate zaposlenog 

 isplaćene u poslednja tri mjeseca prije prestanka 
radnog odnosa, za svaku navršenu godinu rada, 
4)za rad duži od 30 godina – 50% prosječne mjesečne 
neto plate 

 zaposlenog isplaćene u poslednja tri mjeseca prije 
prestanka radnog odnosa, za svaku navršenu godinu 
rada, 

(3) Visina otpremnine iz stav 2. ovog člana ne može se 
utvrditi u 

 iznosu većem od šest prosječnih mjesečnih neto plata 
isplaćenih zaposlenom u poslednja tri mjeseca prije 
prestanka radnog odnosa.“ 

 

Član 6.   

Ovaj pojedinačni kolektivni ugovor stupa na snagu 
danom potpisivanja učesnika kolektivnog ugovora i 
biće objavljen u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 
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