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На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), као и 
члана 89. Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен општине Угљевик“, број: 
7/17 и 5/21), Начелник општине Угљевик 
доноси  

ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА 
НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И 

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

 

 I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 (1)Правилник о условима и начину 
остваривања новчаних подстицаја за 
запошљавање и самозапошљавање на 
територији општине Угљевик (у даљем тексту: 
Правилник) прописују се услови које морају да 
испуњавају правна лица и предузетници (у 
даљем тексту: корисник) за остваривање права 
на новчане подстицаје, поступци за њихово 
остваривање, висина и начин исплате 
новчаних подстицаја, обавезе које мора да 
испуни корисник након остваривања права, као 
и потребна документација.  

 

Члан 2. 

 (1) Право на подстицајна средства за 
запошљавање и самозапошљавање имају 
правна лица  и предузетници који имају 
сједиште или имају регистроване пословне 
јединице на територији општине Угљевик.  

(2) Право на подстицајна средства по овом 
Правилнику немају јавна предузећа и јавне 
установе.  

Члан 3. 

 (1) Подстицајна средства се додјељују 
корисницима који су запослили нове раднике, а 
који су се налазили на евиденцији Завода за 
запошљавање РС, Филијала Бијељина, Биро 
Угљевик.  

(2) Постицајна средства која се одобравају по 
основу из става 1. овог члана износи 2.000,00 
КМ по раднику, с тим што укупно новчани 
подстицај неће прелазити појединачно износ 
од 20.000,00 КМ.  

Члан 4. 

(1) Услови за додијелу подстицајних средстава 
за новозапослене раднике су: - да 
новозапослене раднике задржи у сталном 
радном односу (на неодређено вријеме) 
најмање 1 (једну) годину од дана закључења 
уговора о раду, - да новозапослене раднике 
пријави на пуно радно вријеме (на 40 сати 
седмично), - да не смањи број стално 
запослених радника у периоду од 1 (једне) 
године од дана закључења уговора о раду са 
новозапосленим радником, осим у случају 
нормалне флуктације радника. - да број 
запослених није мањи у периоду од 6 (шест) 
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мјесеци који претходе мјесецу у којем је дошло 
до закључења уговора са новозапосленим 
радником, - да редовно измирује обавезе по 
основу пореза и доприноса у складу са 
законом, - средства се неће одобравати 
послодавцима за раднике који су већ добили 
средства ЗЗЗ РС у текућој години по истом 
основу, - да не запошљава лица којима је код 
истог послодавца престао радни однос у 
последњих 6(шест) мјесеци прије подношења 
захтјева,  

(2) Послодавци уз захтјев морају доставити 
следећу документацију: 

 - рјешење о регистрацији предузетника или 
привредног друштва;  

- потврдa о регистрацији пореског обвезника;  

- списак новозапослених радника, уз 
достављање уговора о раду;  

- увјерење о измиреним обавезама по основу 
јавних прихода Пореска управа РС-ПЈ 
Бијељина; 

 - увјерење од Пореске управе РС, о 
запосленим новопријављеним радницима; 

 - доказ да новозапослени радник има 
пребивалиште на територији општине 
Угљевик; 

 - овјерена изјава послодавца да број 
запослених није мањи у периоду од 6 (шест) 
мјесеци који претходе мјесецу у којем је дошло 
до закључења уговора са новозапосленим 
радником, те да не запошљава лица којима је 
код истог послодавца престао радни однос у 
последњих 6 (шест) мјесеци прије подношења 
захтјева.  

- увјерење од Завода за запошљавање РС, 
Филијала Бијељина, Биро Угљевик да су лица 
за која се подноси захтјев за подстицај била 
евидентирана као незапослена на евиденцији 
завода прије заснивања радног односа код 
послодавца. 

 - увјерење од Завода за запошљавање РС, 
Филијала Бијељина, Биро Угљевик да нису 
добили средства ЗЗЗ РС у текућој години по 
истом основу,  

(3) Новорегистровани предузетници могу 
остварити подстицај из члана 3. уколико у 
периоду од претходних 6 (шест) мјесеци нису 
одјавили регистрацију предузетничке радње на 
своје име или на име чланова своје породице, 
што доказују достављањем овјерене изјаве на 
наведене околности са кућном листом. 

 

Члан 5. 

 (1)Надзор над спровођењем и извршавањем 
одредби овог Правилника као и контролу 
обавеза коју мора да испуни корисник након 

примања новчаног подстицаја врши Комисија 
за подстицаје у привреди коју именује 
Начелник општине.  

 

Члан 6. 

(1)Подстицајна средства за намјену по овом 
Правилнику исплаћују се крајњим корисницима 
до висине предвиђене Буџетом општине.  

(2)Корисник подршке су у обавези је да два 
пута годишње доставља увјерење о броју 
запослених радника код послодавца са 
списком (увјерење издаје Пореска управа) до 
истека једне године од дана запошљавања 
радника.  

(3)Корисници права морају чувати 
документацију на основу које су остварили 
подстицајна средства у периоду од три године 
од дана добијања подстицајних средстава.  

(4)Уколико корисник подстицаја за 
запошљавање на захтјев лица које је запослио 
раскине радни однос са истим, дужан је да 
заснује радни однос са другим незапослених 
лицем са евиденције ЗЗЗ-Биро Угљевик за 
преостало вријеме. 

(5) уколико корисник подстицаја раскине уговор 
о раду без кривице запосленог или престане 
са обављањем дјелатности, прије истека рока 
од године дана, дужан је да врати цјелокупан 
износ подстицаја уз прописану законску 
камату. 

 

Члан 7. 

(1) Захтјеви за подносе током цијеле године. 
Комисија за подстицаје у привреди ће вршити 
пријем захтјева, комплетирати потребну 
документацију и утврђивати да ли су испуњени 
услови за одобравање подстицаја у складу са 
одредбама Правилника, као и припрему 
рјешења које се доставља на потпис 
Начелнику. 

(2) Послодавци који су током 2022. године 
запослили нове раднике са евиденције ЗЗЗ 
РС, Филијала Бијељина, Биро Угљевик прије 
ступања на снагу овог Правилника, имају 
право на наведену подршку.  

Члан 8. 

(1)Корисници права су дужни намјенски 
користити подстицајна средства.  

(2)Корисник финансијске подршке из овог 
Правилника дужан је да врати подстицајна 
средства уколико у поступку надзора 
проведеном од стране Комисије за подстицаје 
у привреди буде утврђено да су ненамјенски 
утрошена, да су дати нетачни податци или се 
не придржава услова регулисаних овим 
правилником. 



23.6.2022.                                              СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 2/22                                                   3 

(3) На приједлог комисије за подстицаје у 
привреди, начелник општине доноси Рјешење 
о поврату подстицајних средстава. 

(4) Корисник финансијске подршке дужан је да 
врати подстицајна средства у року од 30 дана 
од дана доношења рјешења из претходног 
става. 

(5) у случају да корисник не поступи по 
наведеном Рјешењу покренуће се поступак код 
надлежног суда. 

 

Члан 9. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном билтену 
Општине Угљевик“.  

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број:02-12- 21/22                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Датум: 31.05.2022.год.               Василије Перић,дипл.ек. 

 

На основу члана 59. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 48. став 4. Закона о службеницима и 
намјештеницима у јединицама локалне 
самоуправе самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16) и члана 68. став 
1. тачка 8. („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17 и 5/21) Начелник општине 
Угљевик   д о н о с и  

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 

МЈЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 

Члан 1. 

У Правилнику о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Општинској 
управи Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 2/21, 7/21, 9/21 12-2/21 и 1/22) у 
члану 36. Одјељку V-1 Одјељење за општу 
управу, Б) Одсијек за зајеничке послове у 
тачки 1. Услови мијењају се и гласе „ВСС, 
друштвеног смјера или први циклус студија са 
најмање 240 ЕЦТС бодова, најмање три 
године радног искуства у траженом степену 
образовања и положен стручн испит за рад у 
општинској управи“.   

 

Члан 2. 

Овај правилник ступана снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
билтену општине Угљевик“.  

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                           

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                  

Број: 02-12- 19 /22                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 

Датум, 30.05. 2022. године         Василије Перић,дипл.ек. 

 

На основу члана 82.став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број:97/16,36/19,61/21) и члана 93. Став 5. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број:97/16) Начелник општине 
Угљевик доноси 

 

ПЛАН 

СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И 
УСАВРШАВАЊА СЛУЖБЕНИКА  

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ УГЉЕВИК У 
2022.ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

Овим планом утврђују се теме обуке и начин 
стручног оспособљавања и усавршавања 
службеника у Општинској управи Угљевик у 2022. 
години. 

 

Члан 2. 

Стручно оспособљавање и усавршавање 
службеника у Општинској управи Угљевик вршиће 
се у складу са Годишњим планом обуке за 
запослене у градским, односно општинским 
управама, који доноси Министарство управе и 
локалне самоуправе и Програмом рада система 
обуке за запослене у јединицима локалне 
самоуправе за 2022. годину који је донијела 
Комисија за обуку, као координационо тијело. 

 

Члан 3. 

План стручног оспособљавања и усавршавања 
обухвата теме обуке чија је реализација планирана 
током 2022.године, и то: 
1) Примјена Уредбе о спроведбенимдокументима 

у Републици Српској (уз подршку Развојног 

Програма Уједињених Народа) – нови/основни 

програм обуке  

2) Индикатори безбједности саобраћаја у 

Републици Срској– нови/основни програм 

обуке 

3) Унапређење безбједности саобраћаја кроз 

одрживу урбану мобилност - нови/основни 

програм  

4) Расположиви фондови ЕУ за кориснике у 

Републици Српској - нови/основни програм  

5) Заштита личних података - основни програм 

обуке. 

Члан 4. 
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Поред горе наведених обука које ће организовати 
Министарство управе и локалне самоуправе, Савез 
општина и градова Републике Српске у складу са 
усвојеним Програмом рада система обуке за 2022. 
годину, планира да изведе сљедеће обуке, 
1) Методологија рада, планирање и 

фацилитација форума мјесних заједница, 

2) Транспарентна додјела средстава 

организацијама цивилног друштва из локалних 

буџета, 

3) Јачање грађанског учешћа и процесу 

доношења одлука на локанмом нивоу, 

4) Увод у систем отпадних вода. 

 

Члан 5. 
1) Уколико епидемиолошка ситуација буде 

дозвољавала обуке ће бити организоване 

традиционално на начин који подразумјева 

директну интеракцију извођача обуке и 

учесника. Алтернативно, сходно препорукама 

Републичког штаба за ванредне ситуације, 

обуке ће бити организоване онлине. 

2) У случају наступања околности које могу 

довести до немогућности организовања неке 

од наведених обука, Министарство управе и 

локалне самоуправе ће алтернативно 

организовати извођење обуке на теме за које 

су јединице локалне самоуправе исказале 

интересовање. 

3) Термини обука које се реализују у сарадњи са 

другим институцијама (као и са извођачима 

обука) накнадно ће бити утврђени. 

 

Члан 6. 
1) Службеници ће у току године присуствовати и 

обукама које се организују ради реализације 

пројеката као и другим обукама за којима се 

укаже потреба, у складу са расположивим 

средствима. 

2) Буџетом општине Угљевик на одговарајућим 

позицијама планирана су средства за стручно 

усавршавање запослених за текућу годину. 

 

Члан 7. 
1) Службеници су дужни присуствовати и активно 

учествовати у свим обукама на које су позвани. 

2) Службеници су дужни доставити непосредним 

руководиоцима извјештаје о обукама на којима 

су присуствовали као и увјерења или потврде о 

учешћу на обуци ради улагања у персонални 

досије. 

 

Члан 8. 

Овај план ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                               

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                                

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                             

Број: 02- 152-1 /22                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,  20.05.2022.године          Василије Перић, дипл.ек. 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске, 
број: 97/16, 36/19, 61/21) члана 54. став 3. 
Правилника о канцеларијском пословању 
Административне службе општине Угљевик 
(„Службени билтен општине Угљевик“,број: 2/07) и 
члана 68. и 89. Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен општине Угљевик“,број 
7/17,5/21), Начелник општине Угљевик доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 
о допуни рјешења о вођењу пописа аката 

 за 2022. годину 

 

Члан 1. 

 

У Рјешењу о вођењу пописа аката за 2022. годину 
број: 02-052-2/22 од 04.01.2022. године и Рјешењу о 
допуни рјешења о вођењу пописа аката за 2022. 
годину број: 02-052-7/22 од 18.01.2022.године у 
члану 1. став 1. послије тачке 39. додаје се тачка 
40. која гласи: 

„ 40. Позив за пријаву непокретности...............451-1“ 

 

Члан 2. 

 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће обајављено у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                               

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                                

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                             

Број: 02- 052-99 /22            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,  16.05.2022.год       Василије Перић, дипл.ек. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник Републике Српске '' број 97/16, 
36/19 и 61/21) и члана 68. и 89. Статута општине 
Угљевик (,,Службени билтен Општине Угљевик'' 
број: 7/17 и 5/21), Начелник општине Угљевик 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 
ЈУ Средњошколском центру ,,Михаило Петровић 
Алас'' Угљевик 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије у 
укупном износу од 875,00 КМ за награде ученику 
генерације у четворогодишњем трајању, ученицима 



23.6.2022.                                              СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 2/22                                                   5 

који су на крају четвртог разреда имали одличан 
успјех и примјерно владање, ученицима и 
наставницима за успјехе на регионалним 
такмичењима. 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у ,,Службеном билтену општине 
Угљевик''. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                               

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                                

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  

Број: 02/3-40-655//22                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,  07.06.2022.год               Василије Перић, дипл.ек. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник Републике Српске '' број 97/16, 
36/19 и 61/21) и члана 68. и 89. Статута општине 
Угљевик (,,Службени билтен Општине Угљевик'' 
број: 7/17 и 5/21), Начелник општине Угљевик 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 
Јaвној Установи ОШ ,,Алекса Шантић'' Угљевик 

 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије у 
укупном износу од 450,00 КМ за награде ученици и 
наставници за освојено прво мјесто на републичком 
такмичењу у писању поезије на конкурсу 
,,Шантићева реч'' који је реализован у Београду. 

 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у ,,Службеном билтену општине 
Угљевик''. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                               

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                                

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                             

Број: 02-40-643//22                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум, 31.05.2022.год                Василије Перић, дипл.ек. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник Републике Српске '' број 97/16, 
36/19 и 61/21) и члана 68. и 89. Статута општине 
Угљевик (,,Службени билтен Општине Угљевик'' 
број: 7/17 и 5/21), Начелник општине Угљевик 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 
Јaвној Установи ОШ ,,Алекса Шантић'' Угљевик 

 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије у 
укупном износу од 3.050,00 КМ за награде 
ученицима и наставницима за успјехе на 
регионалним и републичким такмичењима, 
вуковцима и ученику генерације у школској 2021/22.  
години 

 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у ,,Службеном билтену општине 
Угљевик''. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                               

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                                

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                             

Број: 02-40-613//22             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,  30.05.2022.год       Василије Перић, дипл.ек. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник Републике Српске '' број 97/16, 
36/19 и 61/21) и члана 68. и 89. Статута општине 
Угљевик (,,Службени билтен Општине Угљевик'' 
број: 7/17 и 5/21), Начелник општине Угљевик 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 
Јaвној Установи ОШ ,,Филип Вишњић'' Доња Трнова 

 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије у 
укупном износу од 525,00 КМ за награде ученицима 
и наставницима за успјехе на регионалном 
такмичењу и ученику генерације у школској 2021/22.  
години 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у ,,Службеном билтену општине 
Угљевик''. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                               

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                                

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                             

Број: 02-40-649//22             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,  01.06.2022.год       Василије Перић, дипл.ек. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник Републике Српске '' број 97/16, 
36/19 и 61/21) и члана 68. и 89. Статута општине 
Угљевик (,,Службени билтен Општине Угљевик'' 
број: 7/17 и 5/21), Начелник општине Угљевик 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
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I 

 

Одобрава се исплата средстава из буџета Општине 
Јaвној Установи ОШ ,,Вук Караџић'' Забрђе 

 

II 

 

Исплату ће извршити Одјељење за финансије у 
укупном износу од 1.600,00 КМ за награде 
ученицима и наставницима за успјехе на 
регионалним и републичким такмичењима, 
вуковцима и ученику генерације у школској 2021/22.  
години 

III 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у ,,Службеном билтену општине 
Угљевик''. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                               

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                                

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                             

Број: 02-40-644//22             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум, 31.05.2022.год       Василије Перић, дипл.ек. 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центар за 
културу „Филип Вишњић" Угљевик, да се у мјесецу 
МАРТУ може извршити унос унапријед  буџетских 
средстава на позицији: 

 

-411300-Расходи за накнада плата за вријеме 
боловање...............................................................950,00КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                     

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-440/22                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                           

Датум.04.04.2022.год                 Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Агенцији за развој 
малих и средњих предузећа Општине Угљевик, да се у 
мјесецу МАРТУ може извршити унос унапријед  
буџетских средстава на позицији: 

 

-411200-Бруто накнаде трошкова запослених....650,00КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

                              

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                     

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-442/22            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                          

Датум.05.04.2022.год          Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

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

 

 

-411200-Бруто накнаде трошкова запослених.2.000,00КМ 

 

II 

 

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

III 

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

                            

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                     

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-447/22              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                    

Датум.05.04.2022.год            Василије Перић, дипл.ек. 
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2022. годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад Угљевик, да се у мјесецу МАРТУ може 
извршити унос унапријед  буџетских средстава на 
позицији: 

 

-411100-Бруто плате запослених.....................3.540,00КМ 

-411200-Бруто накнаде трошкова 
запослених.........................................................9.920,00КМ 

На позицији Социјалне заштите: 

-416300-Дознаке пружиоцима услуга..................897,00КМ 

 

Такође потребно извршити реалокацију буџетских 
средстава на следећим позицијама: 

Са позиције: 

-412900-Остали расходи......................................170,00КМ 

На позицији: 

-411400-Расходи за отпремнине.........................170,00КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                     

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-455/22                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                     

Датум.07.04.2022.год                Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ „Рудар“ 
Угљевик, да се у мјесецу МАРТУ може извршити унос 
реалокацију   буџетских средстава на сљедећим  
позицијама: 

 

Са позиције: 

-411100-Расходи за бруто плате........................350,00КМ 

 

На позицију: 

 -411300-Расходи за вријеме боловања…….....350,00КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                     

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-467/22                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                            

Датум.13.04.2022.год              Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Агенција за развој 
малих и средњих предузећа Општине Угљевик, да се у 
мјесецу МАРТУ може извршити унос унапријед  
буџетских средстава на позицији: 

 

-411200-Бруто накнаде трошкова запослених...340,00КМ 

-412100-Расходи по основу закупа.......................40,00КМ 

-412200-Расходи по осн.утр.ел.енерг.................140,00КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                     

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-468/22                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                    

Датум.13.04.2022.год                 Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру  за 
социјални рад Угљевик, да се у мјесецу МАРТУ може 
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извршити унос унапријед  буџетских средстава на 
позицији: 

 

-412700-Расходи за стручне услуге.....................700,00КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                     

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-487/22                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                           

Датум.15.04.2022.год              Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру  за 
социјални рад Угљевик, да се у мјесецу МАРТУ може 
извршити унос унапријед  буџетских средстава на 
позицији: 

 

-412700-Расходи за стручне услуге......................95,00КМ 

-412200-Расходи по осн.утр.ел.енер...................540,00КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                     

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-495/22                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                           

Датум.15.04.2022.год               Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечији вртић 
„Душко Радовић“ Угљевик, да се у мјесецу МАРТУ може 
извршити унос унапријед  буџетских средстава на 
позицији: 

 

-411100-Расходи за бруто плате......................5.000,00КМ 

-411200-Расходи за бруто накнаде..................9.000,00КМ 

-412200-Расходи по основу утр.ел.енер..........3.000,00КМ 

-412400-Расходи за материјал за пос.намјене3.000,00КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

                                  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                     

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-491/22              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                         

Датум.15.04.2022.год            Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад (Социјална заштита) Угљевик, да се у 
мјесецу МАРТУ може извршити унос реалокацију   
буџетских средстава на сљедећим  позицијама: 

 

Са позиције: 

-416100-Дознаке на име социј.заштите..............350,00КМ 

 

На позицију: 

 -419100-Расходи по судским рјешењима...........350,00КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                     

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-486/22              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                      

Датум.15.04.2022.год           Василије Перић, дипл.ек. 
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2022. годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СШЦ „Михаило 
Петровић Алас“  Угљевик, да се у мјесецу МАРТУ може 
извршити унос унапријед  буџетских средстава на 
позицији: 

 

-411200-Расходи за бруто накнаде................21.750,00КМ 

 

II 

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

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                     

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-507/22                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                           

Датум.20.04.2022.год               Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику Општинској управи 
Угљевик, да се у мјесецу МАРТУ може извршити  
реалокацију   буџетских средстава на сљедећим  
позицијама: 

 

Са позиције: 

-487400-Трансфери фондовима..........................50,00КМ 

 

На позицију: 

-487300-Трансфери јед.локал.самоуправе..........50,00КМ 

 

Такође да може извршити унос буџетских средстава 
унапријед на сљедећим позицијама: 

 

-412900-Остали расходи..............................109.000,00КМ 

-415200-Грантови у земљи...........................217.500,00КМ 

-487200-Трансфери изм.разл.јединица..............375,00КМ 

-487300-Трансфери јед.лок.самоуправе............150,00КМ 

-621300-Издаци за отплату главнице..........204.250,00КМ 

 

II 

 

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

Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1 овог 
Рјешења. 

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                      

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-  520 /22                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                     

Датум.20.04.2022.год                Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Народној 
библиотеци Угљевик, да се у мјесецу МАРТУ може 
извршити унос реалокацију   буџетских средстава на 
сљедећим  позицијама: 

 

Са позиције: 

 

-511300-Издаци за набавку пост.и опреме.........587,00КМ 

 

На позицију: 

  

-412300-Расходи за режијски материјал.............587,00КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

                     

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                     

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40- 503 /22                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                            

Датум.20.04.2022.год                Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Мјесне заједнице 
Угљевик, да се у мјесецу МАРТУ може извршити унос 
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реалокацију   буџетских средстава на сљедећим  
позицијама: 

 

Са позиције: 

-412200-Расходи по основу утр.ел.енер..............50,00КМ 

 

На позицију: 

 -413900-Расходи за затезне камате.....................50,00КМ 

 

Такође, да може извршити унос буџетских средстава 
унапријед на сљедећим позицијама: 

 

-413900-Расходи за затезне камате......................18,00КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                      

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40- 521 /22                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                             

Датум.20.04.2022.год               Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Туристичка 
организација Општине Угљевик, да се у мјесецу МАРТУ 
може извршити унос унапријед  буџетских средстава на 
позицији: 

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

 

II 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                     

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-515/22                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                  

Датум.21.04.2022.год               Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2022. годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Дјечији вртић „Душко 
Радовић“ Угљевик, да се у мјесецу МАРТУ може 
извршити унос унапријед  буџетских средстава на 
позицији: 

 

-411200-Расходи за бруто накнаде...............1.000,00КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                     

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-516/22               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                              

Датум.21.04.2022.год             Василије Перић, дипл.ек. 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад  Угљевик, да се у мјесецу МАРТУ може 
извршити унос унапријед  буџетских средстава на 
позицији: 

 

-412500-Расходи за текуће одржавање................45,00КМ 

-412300-Расходи за режијски материјал..............13,00КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                     

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-517/22                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                           

Датум.21.04.2022.год                Василије Перић, дипл.ек. 
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2022. годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској управи  
Угљевик, да се у мјесецу МАРТУ може извршити унос 
унапријед  буџетских средстава на позицији: 

 

-412700-Расходи за стручне услуге................37.500,00КМ 

-413900-Расходи за затезне камате............... 3.750,00КМ 

-411300-Расходи по основу боловања..........12.500,00КМ 

 

Такође, потребно је извршити и реалокацију буџетских 
средстава са сљедећих позиција 

  

Са позиције: 

-412900-Остали расходи...................................1.000,00КМ 

На позицију: 

-419100-Расходи по судским рјешењима.........1.000,00КМ 

II 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                     

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-542 /22              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                       

Датум.26.04.2022.год            Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за културу 
„Филип Вишњић“ Угљевик, да се у мјесецу МАРТУ може 
извршити унос унапријед  буџетских средстава на 
позицији: 

 

-412200-Расходи по основу утр.ел.енер..........1.800,00КМ 

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

II 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                     

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-522/22                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                         

Датум.26.04.2022.год                Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Агенцији за развој 
малих и средњих предузећа Општине Угљевик, да се у 
мјесецу АПРИЛУ може извршити унос унапријед  
буџетских средстава на позицији: 

 

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

 

II 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                     

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-554/22                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                       

Датум.10.05.2022.год                Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Агенцији за развој 
малих и средњих предузећа Општине Угљевик, да се у 
мјесецу АПРИЛУ може извршити реалокацију   
буџетских средстава на сљедећим  позицијама: 

 

Са позиције: 

-412700-Расходи за стручне услуге....................263,00КМ 

 

На позицију: 

 -419100-Расходи по судским рјешењима...........263,00КМ 

 

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

III 

 

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

                               

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                      

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40- 555/22            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                             

Датум.10.05.2022.год          Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Агенцији за развој 
малих и средњих предузећа Општине  Угљевик, да се у 
мјесецу АПРИЛУ може извршити унос унапријед  
буџетских средстава на позицији: 

 

 

-411300-Расходи по основу боловања...............250,00КМ 

 

Такође, потребно је извршити и реалокацију буџетских 
средстава са сљедећих позиција 

 Са позиције: 

-411100-Расходи за бруто плате запослених.....417,00КМ 

 

На позицију: 

-411300-Расходи по основу боловања..............417,00КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                     

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-559/22               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                

Датум.10.05.2022.год             Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за културу 
„Филип Вишњић" Угљевик, да се у мјесецу АПРИЛУ 
може извршити унос унапријед  буџетских средстава на 
позицији: 

 

-411400-Расходи за отпремнине......................1.000,00КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                     

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-565/22               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                         

Датум.12.05..2022.год            Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Центру за културу 
„Филип Вишњић“ Угљевик, да се у мјесецу АПРИЛУ 
може извршити реалокацију   буџетских средстава на 
сљедећим  позицијама: 

 

Са позиције: 

-411100-Бруто плате запослених.....................2.100,00КМ 

 

На позицију: 

 -411300-Расходи за нак.за вријеме 
боловања…………………………………………..2.100,00КМ 

 

II 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                      

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40- 564/22               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                           

Датум.11.05.2022.год              Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ „Рудар“ из 
Угљевика, да се у мјесецу АПРИЛУ може извршити 
реалокацију   буџетских средстава на сљедећим  
позицијама: 

 

Са позиције: 

-411100-Бруто плате запослених........................400,00КМ 

-631900-Издаци у земљи.....................................500,00КМ 

 

На позицију: 

 -411300-Расходи за нак.за вријеме 
боловања..............................................................400,00КМ 

-638100-Остали издаци из 
трансакција...........................................................500,00КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                      

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40- 570/22                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                            

Датум.13.05.2022.год                Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечијем вртићу 
„Душко Радовић“ Угљевик, да се у мјесецу АПРИЛУ 
може извршити унос унапријед  буџетских средстава на 
позицији: 

 

-412600-Расходи за службена путовања............250,00КМ 

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

-413900-Расходи за затезне камате.....................50,00КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                     

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-585/22                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                  

Датум.17.05..2022.год                Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ „Рудар“ из 
Угљевика, да се у мјесецу АПРИЛУ може извршити 
реалокацију   буџетских средстава на сљедећим  
позицијама: 

 

Са позиције: 

-412500-Расходи за текуће одржавање................30,00КМ 

На позицију: 

  

-412300-Расходи за режијски материјал..............30,00КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                      

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40- 599/22                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                    

Датум.23.05.2022.год              Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечији вртић 
„Душко Радовић“  из Угљевика, да се у мјесецу АПРИЛУ 
може извршити реалокацију   буџетских средстава на 
сљедећим  позицијама: 

 

Са позиције: 

-412500-Расходи за текуће одржавање.............222,00КМ 
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На позицију: 

 -419100-Расходи за судска рјешења.................222,00КМ 

 

II 

 

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

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40- 591/22            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                  

Датум.23.05.2022.год           Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СШЦ „Михаило 
Петровић Алас“  из Угљевика, да се у мјесецу АПРИЛУ 
може извршити реалокацију   буџетских средстава на 
сљедећим  позицијама: 

 

Са позиције: 

-412900-Остали расходи.....................................350,00КМ 

 

На позицију: 

 -412600-Расходи по основу служ.путовања......350,00КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                      

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40- 610/22            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                     

Датум.24.05.2022.год          Василије Перић, дипл.ек. 

 

На основу члана 238. и 240. став 4. Закона о раду  
(„Службени гласник Републике Српске“, број 1/16, 
66/18 и 119/21), члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 38. Посебног 
колективног уговора за запослене у области 
локалне самуоправе Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број  20/17, 86/18 , 

21/20 и 8/22) Начелник општине Угљевик  и 
Синдикат локалне самоуправе Општине Угљевик  

з а к љ у ч и л и   с у  

 

ПОЈЕДИНАЧНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 
О ИЗМЈЕНАМА ПОЈЕДИНАЧНОГ КОЛЕКТИВНОГ 

УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ 
УПРАВИ ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

Члан 1 

 У Појединачном колективном уговору за запослене 
у Општинској управи Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“,  број 2/18, 13/18, 15/18,  2/20 и 1 
/22) у члану 10. став (1) тачка 7) мијења се гласи: 

 

„- трошкове једног топлог оброка за вријеме једног 
радног дана, као и у случају обављања обављања 
прековременог рада дужег од три часа дневно - у 
висини од 0,85% посјечне бруто плате у Републици 
Српској за претходну годину, за сваки радни дан 
радника“.  

 

Члан 2.  

 

Овај појединачни колективни уговор ступа на снагу 
даном потписивања учесника колективног уговора 
биће објављен у „Службеном билтену општине 
Угљевик“, а примјењиваће се од 12.05.2022. године. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК 

СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ                                        
Петра Гајић,дипл.сан.инг.                                                    

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Василије Перић,дипл.ек. 

 

Број: 02-12-23/22                                                                                   

Датум,  06.06.2022. године                                                                               
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