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UGLJEVIK

Izdaje:Skupština opštine Ugljevik
Uređuje: Sekretar SO-e
Telefon: (055) 773-756

BROJ 2/22 GOD. LX

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike
Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), kao i člana 89.
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine
Ugljevik“, broj: 7/17 i 5/21), Načelnik opštine
Ugljevik donosi
PRAVILNIK
O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA NOVČANIH
PODSTICAJA ZA ZAPOŠLjAVANjE I
SAMOZAPOŠLjAVANjE NA TERITORIJI OPŠTINE
UGLjEVIK

I - OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
(1)Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja
novčanih
podsticaja
za
zapošljavanje
i
samozapošljavanje na teritoriji opštine Ugljevik (u
daljem tekstu: Pravilnik) propisuju se uslovi koje
moraju da ispunjavaju pravna lica i preduzetnici (u
daljem tekstu: korisnik) za ostvarivanje prava na
novčane podsticaje, postupci za njihovo
ostvarivanje, visina i način isplate novčanih
podsticaja, obaveze koje mora da ispuni korisnik
nakon ostvarivanja prava, kao i potrebna
dokumentacija.
Član 2.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za
zapošljavanje i samozapošljavanje imaju pravna
lica i preduzetnici koji imaju sjedište ili imaju

registrovane poslovne jedinice na teritoriji opštine
Ugljevik.
(2) Pravo na podsticajna sredstva po ovom
Pravilniku nemaju javna preduzeća i javne
ustanove.
Član 3.
(1) Podsticajna sredstva se dodjeljuju korisnicima
koji su zaposlili nove radnike, a koji su se nalazili
na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala
Bijeljina, Biro Ugljevik.
(2) Posticajna sredstva koja se odobravaju po
osnovu iz stava 1. ovog člana iznosi 2.000,00 KM
po radniku, s tim što ukupno novčani podsticaj
neće prelaziti pojedinačno iznos od 20.000,00
KM.
Član 4.
(1) Uslovi za dodijelu podsticajnih sredstava za
novozaposlene radnike su: - da novozaposlene
radnike zadrži u stalnom radnom odnosu (na
neodređeno vrijeme) najmanje 1 (jednu) godinu
od dana zaključenja ugovora o radu, - da
novozaposlene radnike prijavi na puno radno
vrijeme (na 40 sati sedmično), - da ne smanji broj
stalno zaposlenih radnika u periodu od 1 (jedne)
godine od dana zaključenja ugovora o radu sa
novozaposlenim radnikom, osim u slučaju
normalne fluktacije radnika. - da broj zaposlenih
nije manji u periodu od 6 (šest) mjeseci koji
prethode mjesecu u kojem je došlo do zaključenja
ugovora sa novozaposlenim radnikom, - da
redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i
doprinosa u skladu sa zakonom, - sredstva se
neće odobravati poslodavcima za radnike koji su
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već dobili sredstva ZZZ RS u tekućoj godini po
istom osnovu, - da ne zapošljava lica kojima je
kod istog poslodavca prestao radni odnos u
poslednjih 6(šest) mjeseci prije podnošenja
zahtjeva,
(2) Poslodavci uz zahtjev moraju dostaviti sledeću
dokumentaciju:
- rješenje o registraciji preduzetnika ili privrednog
društva;
- potvrda o registraciji poreskog obveznika;
- spisak novozaposlenih radnika, uz dostavljanje
ugovora o radu;
- uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu
javnih prihoda Poreska uprava RS-PJ Bijeljina;
- uvjerenje od Poreske uprave RS, o zaposlenim
novoprijavljenim radnicima;
- dokaz da novozaposleni radnik ima prebivalište
na teritoriji opštine Ugljevik;
- ovjerena izjava poslodavca da broj zaposlenih
nije manji u periodu od 6 (šest) mjeseci koji
prethode mjesecu u kojem je došlo do zaključenja
ugovora sa novozaposlenim radnikom, te da ne
zapošljava lica kojima je kod istog poslodavca
prestao radni odnos u poslednjih 6 (šest) mjeseci
prije podnošenja zahtjeva.
- uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje RS,
Filijala Bijeljina, Biro Ugljevik da su lica za koja se
podnosi zahtjev za podsticaj bila evidentirana kao
nezaposlena na evidenciji zavoda prije zasnivanja
radnog odnosa kod poslodavca.
- uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje RS,
Filijala Bijeljina, Biro Ugljevik da nisu dobili
sredstva ZZZ RS u tekućoj godini po istom
osnovu,
(3) Novoregistrovani preduzetnici mogu ostvariti
podsticaj iz člana 3. ukoliko u periodu od
prethodnih 6 (šest) mjeseci nisu odjavili
registraciju preduzetničke radnje na svoje ime ili
na ime članova svoje porodice, što dokazuju
dostavljanjem ovjerene izjave na navedene
okolnosti sa kućnom listom.
Član 5.
(1)Nadzor nad sprovođenjem i izvršavanjem
odredbi ovog Pravilnika kao i kontrolu obaveza
koju mora da ispuni korisnik nakon primanja
novčanog podsticaja vrši Komisija za podsticaje u
privredi koju imenuje Načelnik opštine.
Član 6.
(1)Podsticajna sredstva za namjenu po ovom
Pravilniku isplaćuju se krajnjim korisnicima do
visine predviđene Budžetom opštine.
(2)Korisnik podrške su u obavezi je da dva puta
godišnje dostavlja uvjerenje o broju zaposlenih
radnika kod poslodavca sa spiskom (uvjerenje
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izdaje Poreska uprava) do isteka jedne godine od
dana zapošljavanja radnika.
(3)Korisnici prava moraju čuvati dokumentaciju na
osnovu koje su ostvarili podsticajna sredstva u
periodu od tri godine od dana dobijanja
podsticajnih sredstava.
(4)Ukoliko korisnik podsticaja za zapošljavanje na
zahtjev lica koje je zaposlio raskine radni odnos
sa istim, dužan je da zasnuje radni odnos sa
drugim nezaposlenih licem sa evidencije ZZZ-Biro
Ugljevik za preostalo vrijeme.
(5) ukoliko korisnik podsticaja raskine ugovor o
radu bez krivice zaposlenog ili prestane sa
obavljanjem djelatnosti, prije isteka roka od
godine dana, dužan je da vrati cjelokupan iznos
podsticaja uz propisanu zakonsku kamatu.
Član 7.
(1) Zahtjevi za podnose tokom cijele godine.
Komisija za podsticaje u privredi će vršiti prijem
zahtjeva, kompletirati potrebnu dokumentaciju i
utvrđivati da li su ispunjeni uslovi za odobravanje
podsticaja u skladu sa odredbama Pravilnika, kao
i pripremu rješenja koje se dostavlja na potpis
Načelniku.
(2) Poslodavci koji su tokom 2022. godine
zaposlili nove radnike sa evidencije ZZZ RS,
Filijala Bijeljina, Biro Ugljevik prije stupanja na
snagu ovog Pravilnika, imaju pravo na navedenu
podršku.
Član 8.
(1)Korisnici prava su dužni namjenski koristiti
podsticajna sredstva.
(2)Korisnik finansijske podrške iz ovog Pravilnika
dužan je da vrati podsticajna sredstva ukoliko u
postupku nadzora provedenom od strane
Komisije za podsticaje u privredi bude utvrđeno
da su nenamjenski utrošena, da su dati netačni
podatci ili se ne pridržava uslova regulisanih ovim
pravilnikom.
(3) Na prijedlog komisije za podsticaje u privredi,
načelnik opštine donosi Rješenje o povratu
podsticajnih sredstava.
(4) Korisnik finansijske podrške dužan je da vrati
podsticajna sredstva u roku od 30 dana od dana
donošenja rješenja iz prethodnog stava.
(5) u slučaju da korisnik ne postupi po
navedenom Rješenju pokrenuće se postupak kod
nadležnog suda.
Član 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom biltenu Opštine
Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
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OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj:02-12- 21/22
Datum: 31.05.2022.god.
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NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek.

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
PRAVILNIK
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 12-2/21 i 1/22) u članu 36.
Odjeljku V-1 Odjeljenje za opštu upravu, B)
Odsijek za zajeničke poslove u tački 1. Uslovi
mijenjaju se i glase „VSS, društvenog smjera ili
prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,
najmanje tri godine radnog iskustva u traženom
stepenu obrazovanja i položen stručn ispit za rad
u opštinskoj upravi“.
Član 2.
Ovaj pravilnik stupana snagu danom donošenja, a
biće objavljen u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 02-12- 19 /22
NAČELNIK OPŠTINE
Datum, 30.05. 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) i člana 93. Stav 5. Zakona o
službenicima i namještenicima u organima jedinice
lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike
Srpske“, broj:97/16) Načelnik opštine Ugljevik donosi
PLAN
STRUČNOG OSPOSOBLjAVANjA I USAVRŠAVANjA
SLUŽBENIKA U OPŠTINSKOJ UPRAVI UGLjEVIK U
2022.GODINI
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Član 1.
Ovim planom utvrđuju se teme obuke i način stručnog
osposobljavanja i
usavršavanja službenika
u
Opštinskoj upravi Ugljevik u 2022. godini.
Član 2.
Stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika u
Opštinskoj upravi Ugljevik vršiće se u skladu sa
Godišnjim planom obuke za zaposlene u gradskim,
odnosno opštinskim upravama, koji donosi Ministarstvo
uprave i lokalne samouprave i Programom rada
sistema obuke za zaposlene u jedinicima lokalne
samouprave za 2022. godinu koji je donijela Komisija
za obuku, kao koordinaciono tijelo.
Član 3.
Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja
obuhvata teme obuke čija je realizacija planirana
tokom 2022.godine, i to:
1) Primjena Uredbe o sprovedbenimdokumentima u
Republici Srpskoj (uz podršku Razvojnog
Programa Ujedinjenih Naroda) – novi/osnovni
program obuke
2) Indikatori bezbjednosti saobraćaja u Republici
Srskoj– novi/osnovni program obuke
3) Unapređenje bezbjednosti saobraćaja kroz
održivu urbanu mobilnost - novi/osnovni program
4) Raspoloživi fondovi EU za korisnike u Republici
Srpskoj - novi/osnovni program
5) Zaštita ličnih podataka - osnovni program obuke.
Član 4.
Pored gore navedenih obuka koje će organizovati
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Savez
opština i gradova Republike Srpske u skladu sa
usvojenim Programom rada sistema obuke za 2022.
godinu, planira da izvede sljedeće obuke,
1) Metodologija rada, planiranje i facilitacija foruma
mjesnih zajednica,
2) Transparentna dodjela sredstava organizacijama
civilnog društva iz lokalnih budžeta,
3) Jačanje građanskog učešća i procesu donošenja
odluka na lokanmom nivou,
4) Uvod u sistem otpadnih voda.

1)

2)

Član 5.
Ukoliko epidemiološka situacija bude dozvoljavala
obuke će biti organizovane tradicionalno na način
koji podrazumjeva direktnu interakciju izvođača
obuke
i
učesnika.
Alternativno,
shodno
preporukama Republičkog štaba za vanredne
situacije, obuke će biti organizovane online.
U slučaju nastupanja okolnosti koje mogu dovesti
do nemogućnosti organizovanja neke od
navedenih obuka, Ministarstvo uprave i lokalne
samouprave
će
alternativno
organizovati
izvođenje obuke na teme za koje su jedinice
lokalne samouprave iskazale interesovanje.
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3)

1)

2)

1)
2)
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Termini obuka koje se realizuju u saradnji sa
drugim institucijama (kao i sa izvođačima obuka)
naknadno će biti utvrđeni.

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

Član 6.
Službenici će u toku godine prisustvovati i
obukama koje se organizuju radi realizacije
projekata kao i drugim obukama za kojima se
ukaže potreba, u skladu sa raspoloživim
sredstvima.
Budžetom opštine Ugljevik na odgovarajućim
pozicijama planirana su sredstva za stručno
usavršavanje zaposlenih za tekuću godinu.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02- 052-99 /22
Datum, 16.05.2022.god

Član 7.
Službenici su dužni prisustvovati i aktivno
učestvovati u svim obukama na koje su pozvani.
Službenici su dužni dostaviti neposrednim
rukovodiocima izvještaje o obukama na kojima su
prisustvovali kao i uvjerenja ili potvrde o učešću
na obuci radi ulaganja u personalni dosije.

Član 8.
Ovaj plan stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02- 152-1 /22
Datum, 20.05.2022.godine

NAČELNIK OPŠTINE
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 dopuni rješenja o vođenju popisa akata
za 2022. godinu
Član 1.
U Rješenju o vođenju popisa akata za 2022. godinu
broj: 02-052-2/22 od 04.01.2022. godine i Rješenju o
dopuni rješenja o vođenju popisa akata za 2022.
godinu broj: 02-052-7/22 od 18.01.2022.godine u članu
1. stav 1. poslije tačke 39. dodaje se tačka 40. koja
glasi:
„ 40. Poziv za prijavu nepokretnosti...............451-1“
Član 2.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. 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 JU
Srednjoškolskom centru ,,Mihailo Petrović Alas''
Ugljevik
II
Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije u ukupnom
iznosu od 875,00 KM za nagrade učeniku generacije u
četvorogodišnjem trajanju, učenicima koji su na kraju
četvrtog razreda imali odličan uspjeh i primjerno
vladanje, učenicima i nastavnicima za uspjehe na
regionalnim takmičenjima.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće
objavljeno u ,,Službenom biltenu opštine Ugljevik''.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/3-40-655//22
Datum, 07.06.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. 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
Javnoj Ustanovi OŠ ,,Aleksa Šantić'' Ugljevik
II
Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije u ukupnom
iznosu od 450,00 KM za nagrade učenici i nastavnici
za osvojeno prvo mjesto na republičkom takmičenju u
pisanju poezije na konkursu ,,Šantićeva reč'' koji je
realizovan u Beogradu.
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nastavnicima za uspjehe na regionalnom takmičenju i
učeniku generacije u školskoj 2021/22. godini
III

III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće
objavljeno u ,,Službenom biltenu opštine Ugljevik''.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-643//22
Datum, 31.05.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. 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
Javnoj Ustanovi OŠ ,,Aleksa Šantić'' Ugljevik
II
Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije u ukupnom
iznosu od 3.050,00 KM za nagrade učenicima i
nastavnicima za uspjehe na regionalnim i republičkim
takmičenjima, vukovcima i učeniku generacije u
školskoj 2021/22. godini
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće
objavljeno u ,,Službenom biltenu opštine Ugljevik''.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-613//22
Datum, 30.05.2022.god
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NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. 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
Javnoj Ustanovi OŠ ,,Filip Višnjić'' Donja Trnova

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće
objavljeno u ,,Službenom biltenu opštine Ugljevik''.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-649//22
Datum, 01.06.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. 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
Javnoj Ustanovi OŠ ,,Vuk Karadžić'' Zabrđe
II
Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije u ukupnom
iznosu od 1.600,00 KM za nagrade učenicima i
nastavnicima za uspjehe na regionalnim i republičkim
takmičenjima, vukovcima i učeniku generacije u
školskoj 2021/22. godini
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće
objavljeno u ,,Službenom biltenu opštine Ugljevik''.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-644//22
Datum, 31.05.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
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 MARTU može
izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

II
Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije u ukupnom
iznosu od 525,00 KM za nagrade učenicima i

-411300-Rashodi za naknada plata za vrijeme
bolovanje...............................................................950,00KM
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II

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.

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

III

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: 02/5-40-440/22
Datum.04.04.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
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:

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-447/22
Datum.05.04.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
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

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 MARTU može izvršiti unos unaprijed budžetskih
sredstava na poziciji:
-411200-Bruto naknade troškova zaposlenih....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: 02/5-40-442/22
Datum.05.04.2022.god

I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni
rad Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-411100-Bruto plate zaposlenih.....................3.540,00KM
-411200-Bruto naknade troškova
zaposlenih.........................................................9.920,00KM
Na poziciji Socijalne zaštite:
-416300-Doznake pružiocima usluga..................897,00KM
Takođe potrebno izvršiti realokaciju budžetskih sredstava na
sledećim pozicijama:
Sa pozicije:
-412900-Ostali rashodi......................................170,00KM
Na poziciji:
-411400-Rashodi za otpremnine.........................170,00KM
II

NAČELNIK OPŠTINE
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:

Nalaže se službi 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: 02/5-40-455/22
Datum.07.04.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
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:

-411200-Bruto naknade troškova zaposlenih.2.000,00KM
R J E Š E Nj E
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I
Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“
Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti unos
realokaciju budžetskih sredstava na sljedećim pozicijama:
Sa pozicije:
-411100-Rashodi za bruto plate........................350,00KM
Na poziciju:
-411300-Rashodi za vrijeme bolovanja…….....350,00KM
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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 MARTU može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-412700-Rashodi za stručne usluge.....................700,00KM

II
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

Nalaže se službi 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: 02/5-40-467/22
Datum.13.04.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
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 Agencija za razvoj
malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik, da se u
mjesecu MARTU može izvršiti unos unaprijed budžetskih
sredstava na poziciji:
-411200-Bruto naknade troškova zaposlenih...340,00KM
-412100-Rashodi po osnovu zakupa.......................40,00KM
-412200-Rashodi po osn.utr.el.energ.................140,00KM

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-487/22
Datum.15.04.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
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 MARTU može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-412700-Rashodi za stručne usluge......................95,00KM
-412200-Rashodi po osn.utr.el.ener...................540,00KM
II

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: 02/5-40-468/22
Datum.13.04.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
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

Nalaže se službi 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: 02/5-40-495/22
Datum.15.04.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
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
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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 MARTU može izvršiti
unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

23.6.2022.

Datum.15.04.2022.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

-411100-Rashodi za bruto plate......................5.000,00KM
-411200-Rashodi za bruto naknade..................9.000,00KM
-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener..........3.000,00KM
-412400-Rashodi za materijal za pos.namjene3.000,00KM

I
Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo
Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može
izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

II
-411200-Rashodi za bruto naknade................21.750,00KM
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-491/22
Datum.15.04.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
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:

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: 02/5-40-507/22
Datum.20.04.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
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
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni
rad (Socijalna zaštita) Ugljevik, da se u mjesecu MARTU
može izvršiti unos realokaciju
budžetskih sredstava na
sljedećim pozicijama:

I
Odobrava se budžetskom
korisniku Opštinskoj upravi
Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti realokaciju
budžetskih sredstava na sljedećim pozicijama:

Sa pozicije:
-416100-Doznake na ime socij.zaštite..............350,00KM

Sa pozicije:
-487400-Transferi fondovima..........................50,00KM

Na poziciju:
-419100-Rashodi po sudskim rješenjima...........350,00KM

Na poziciju:
-487300-Transferi jed.lokal.samouprave..........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: 02/5-40-486/22

Takođe da može izvršiti unos budžetskih sredstava
unaprijed na sljedećim pozicijama:
-412900-Ostali rashodi..............................109.000,00KM
-415200-Grantovi u zemlji...........................217.500,00KM
-487200-Transferi izm.razl.jedinica..............375,00KM
-487300-Transferi jed.lok.samouprave............150,00KM
-621300-Izdaci za otplatu glavnice..........204.250,00KM
II

NAČELNIK OPŠTINE

Nalaže se 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- 520 /22
Datum.20.04.2022.god
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Na poziciju:
-413900-Rashodi za zatezne kamate.....................50,00KM
Takođe, da može izvršiti unos budžetskih sredstava
unaprijed na sljedećim pozicijama:
-413900-Rashodi za zatezne kamate......................18,00KM

NAČELNIK OPŠTINE
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 MARTU može izvršiti unos
realokaciju budžetskih sredstava na sljedećim pozicijama:
Sa pozicije:
-511300-Izdaci za nabavku post.i opreme.........587,00KM
Na poziciju:
-412300-Rashodi za režijski materijal.............587,00KM
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.

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- 521 /22
Datum.20.04.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
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 Turistička organizacija
Opštine Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti
unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-412300-Rashodi za režijski materijal............100,00KM

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- 503 /22
Datum.20.04.2022.god

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

NAČELNIK OPŠTINE
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 Mjesne zajednice
Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti unos
realokaciju budžetskih sredstava na sljedećim pozicijama:
Sa pozicije:
-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener..............50,00KM

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-515/22
Datum.21.04.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
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 Dječiji vrtić „Duško
Radović“ Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti
unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi
Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-411200-Rashodi za bruto naknade...............1.000,00KM

-412700-Rashodi za stručne usluge................37.500,00KM
-413900-Rashodi za zatezne kamate............... 3.750,00KM
-411300-Rashodi po osnovu bolovanja..........12.500,00KM

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: 02/5-40-516/22
NAČELNIK OPŠTINE
Datum.21.04.2022.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 MARTU može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-412500-Rashodi za tekuće održavanje................45,00KM
-412300-Rashodi za režijski materijal..............13,00KM

Takođe, potrebno je izvršiti i realokaciju budžetskih
sredstava sa sljedećih pozicija
Sa pozicije:
-412900-Ostali rashodi...................................1.000,00KM
Na poziciju:
-419100-Rashodi po sudskim rješenjima.........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: 02/5-40-542 /22
Datum.26.04.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
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:

II
R J E Š E Nj E
Nalaže se službi 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: 02/5-40-517/22
Datum.21.04.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu
„Filip Višnjić“ Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može
izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener..........1.800,00KM
-413900-Rashodi po osnovu zateznih kamata.....100,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III

Na osnovu člana 59. Zakona o 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

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-522/22
Datum.26.04.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

I
Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana
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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 APRILU može izvršiti unos unaprijed budžetskih
sredstava na poziciji:
-412300-Rashodi za režijski materijal............350,00KM

Datum.10.05.2022.god
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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 APRILU može izvršiti unos unaprijed budžetskih
sredstava na poziciji:

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“.

Takođe, potrebno je izvršiti i realokaciju budžetskih
sredstava sa sljedećih pozicija
Sa pozicije:
-411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih.....417,00KM
Na poziciju:
-411300-Rashodi po osnovu bolovanja..............417,00KM

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-554/22
Datum.10.05.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
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 APRILU može izvršiti realokaciju
budžetskih
sredstava na sljedećim pozicijama:
Sa pozicije:
-412700-Rashodi za stručne usluge....................263,00KM
Na poziciju:
-419100-Rashodi po sudskim rješenjima...........263,00KM
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- 555/22

-411300-Rashodi po osnovu bolovanja...............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: 02/5-40-559/22
Datum.10.05.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
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 APRILU može
izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-411400-Rashodi za otpremnine......................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

NAČELNIK OPŠTINE
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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: 02/5-40-565/22
Datum.12.05..2022.god

23.6.2022.

-638100-Ostali izdaci iz
transakcija...........................................................500,00KM
II

NAČELNIK OPŠTINE
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 Centru za kulturu „Filip
Višnjić“ Ugljevik, da se u mjesecu APRILU može izvršiti
realokaciju budžetskih sredstava na sljedećim pozicijama:
Sa pozicije:
-411100-Bruto plate zaposlenih.....................2.100,00KM
Na poziciju:
-411300-Rashodi za nak.za vrijeme bolovanja…………………………………………..2.100,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III

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

Nalaže se službi 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- 570/22
Datum.13.05.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
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 Dječijem vrtiću
„Duško Radović“ Ugljevik, da se u mjesecu APRILU može
izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-412600-Rashodi za službena putovanja............250,00KM
-412900-Ostali rashodi...................................3.000,00KM
-413900-Rashodi za zatezne kamate.....................50,00KM
II

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 564/22
Datum.11.05.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
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“ iz
Ugljevika, da se u mjesecu APRILU može izvršiti realokaciju
budžetskih sredstava na sljedećim pozicijama:
Sa pozicije:
-411100-Bruto plate zaposlenih........................400,00KM
-631900-Izdaci u zemlji.....................................500,00KM
Na poziciju:
-411300-Rashodi za nak.za vrijeme bolovanja..............................................................400,00KM

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

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će
se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-585/22
Datum.17.05..2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
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 JU SRC „Rudar“ iz
Ugljevika, da se u mjesecu APRILU može izvršiti realokaciju
budžetskih sredstava na sljedećim pozicijama:
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budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine
Ugljevik, donosi:
R J E Š E Nj E

Sa pozicije:
-412500-Rashodi za tekuće održavanje................30,00KM
Na poziciju:
-412300-Rashodi za režijski materijal..............30,00KM

I
Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo
Petrović Alas“ iz Ugljevika, da se u mjesecu APRILU može
izvršiti realokaciju
budžetskih sredstava na sljedećim
pozicijama:

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

Sa pozicije:
-412900-Ostali rashodi.....................................350,00KM
Na poziciju:
-412600-Rashodi po osnovu služ.putovanja......350,00KM

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

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

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 599/22
Datum.23.05.2022.god

III

NAČELNIK OPŠTINE
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“ iz Ugljevika, da se u mjesecu APRILU može
izvršiti realokaciju
budžetskih sredstava na sljedećim
pozicijama:
Sa pozicije:
-412500-Rashodi za tekuće održavanje.............222,00KM
Na poziciju:
-419100-Rashodi za sudska rješenja.................222,00KM
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- 591/22
Datum.23.05.2022.god

II

NAČELNIK OPŠTINE
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

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- 610/22
Datum.24.05.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
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, 2/20 i 1 /22) u članu
10. stav (1) tačka 7) mijenja se glasi:
„- troškove jednog toplog obroka za vrijeme jednog
radnog dana, kao i u slučaju obavljanja obavljanja
prekovremenog rada dužeg od tri časa dnevno - u
visini od 0,85% posječne bruto plate u Republici
Srpskoj za prethodnu godinu, za svaki radni dan
radnika“.
Član 2.
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Ovaj pojedinačni kolektivni ugovor stupa na snagu
danom potpisivanja učesnika kolektivnog ugovora biće
objavljen u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“, a
primjenjivaće se od 12.05.2022. godine.
PREDSJEDNIK
SINDIKALNE ORGANIZACIJE
Petra Gajić,dipl.san.ing.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek.
Broj: 02-12-23/22
Datum, 06.06.2022. godine

23.6.2022.

SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLJEVIK – Broj 2/22

23.6.2022.

SADRŽAJ

AKTI NAČELNIKA OPŠTINE

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za
zapošljavanje i samozapošljavanje na teritoriji opštine Ugljevik ... 1
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi .......................... 3
Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika u
Opštinskoj upravi Ugljevik u 2022. godini ...................................... 3
Rješenje o dopuni rješenja o vođenju popisa akata za 2022.
godinu ............................................................................................ 4
Rješenja o isplati sredstava ............................................................ 4
Rješenja o realokaciji sredstava ..................................................... 5
Pojedinačni kolektivni ugovor o izmjenama Pojedinačnog
kolektivnog ugovora za zaposlene u Opštinskoj upravi opštine
Ugljevik ........................................................................................ 13
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