SLUŽBENI BILTEN
OPŠTINE UGLJEVIK
Skupština opštine Ugljevik
Ugljevik, Trg D. Mihajlovića bb
Telefon/faks: (055) 773-773, 772-336,
E-mail: opstinaugljevik@gmail.com
www.opstinaugljevik.net

Četvrtak 21.jul 2022. godine
UGLJEVIK

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

BROJ 3/22 GOD. LX

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi
(Službeni glasnik RS“, broj 97/16, 36/19 i 61/21) i
člana 37. Statuta opštine Ugljevik („Službeni
glasnik RS“, broj 7/17 i 5/21) Skupština opštine
Ugljevik na sjednici održanoj dana 20.07. 2022.
godine d o n o s i
ODLUKU
o prihvatanju Ugovora o međusobnom regulisanju
prava i obaveza
I
Prihvata se Ugovor o međusobnom regulisanju
prava i obaveza između Opštine Ugljevik i Mješoviti
Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“
Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno
preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik, a.d.
Ugljevik koji je sastavni dio ovo Odluke.
II
Predmet ovog ugovora je međusobno regulisanje
prava i obaveza na izgradnji mosta u Ugljevičkoj
Obriježi, rekonstrukciji i dogradnji mreže lokalnih
puteva
u
Ugljevik
Selu
i
rješavanje
vodosnabdijevanja u Ugljevik Selu.
III
Ovlašćuje se Načelnik opštine Ugljevik da u ime
Opštine Ugljevik zaključi Ugovor o međusobnom
regulisanju prava i obaveza koji je predmet ove
Odluke.

IV
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom biltenu Opštine
Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01- 022-1/22
PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 20.07.2022.god
Đoko Simić,profesor

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni Glasnik Republike Srpske „
broj : 97/16), člana 22. Zakona o zaštiti i
spasavanju u vanrednim situacijama („ Službeni
Glasnik Republike Srpske, broj 121/12) i člana 7.
Uredbe o sadržaju i načinu izrade Plana zaštite i
spasavanja od elementarne nepogode i druge
nesreće („ Službeni Glasnik Republike Srpske“ ,
broj 101/21),Načelnik opštine Ugljevik donosi ;
R J E Š E NJ E
o imenovanju radne grupe za izradu Plana zaštite
i spasavanja od elementarne nepogode i druge
nesreće na područiju opštine Ugljevik
Član 1.
Ovim rješenjem Načelnik Opštine Ugljevik na
prijedlog odsjeka za poslove civilne zaštite imenuje
radnu grupu za izradu Plana zaštite i spasavanja
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od elementarne nepogode i druge nesreće koju
čine koordinatori i predstavnik nadležne
organizacione jedinice civilne zaštite Opštine
Ugljevik. Koordinatori se imenuju za svaki
reprezentativni rizik iz reda rukovodećih službenika
opštinske uprave, članova štaba za vanredne
situacije i prestavnika organizacija i službi od
značaja za zaštitu i spasavanje čija je nadležnost u
neposrednoj vezi sa reprezentativnim rizikom.
Član 2.
Za članove Radne grupe za izradu Plana zaštite i
spsasavanja od elementarne nepogode i druge
nesreće imenuju sa :
1. Ahmed Čolić - šef odsjeka za poslove civilne
zaštite - presjedavajući Radne grupe
za izradu Plana - koordinator Radne grupe,
2. Velimir Jovanović – koordinator za eksplozivna
srestva zaostala iz rata, napuštena eksplozivna
srestva i neeksplodirana ubojita srestva – odsjek
za
civilnu zaštitu – član štaba za vanredne situacije,
3. Vaso Trifković – koordinator za rizik od
zemljotresa i ruševina – član štaba za vanredne
situacije,
4. Milan Babić – koordinator za zaštitu od požara –
starješina TVJ. Ugljevik član štaba za vanredne
situacije,
5. Slađana Stojić – koordinator za rizik od klizišta i
asanaciju terena – član štaba za vanredne
situacije,
6. Milan Lazić – koordinator za rizike od poplava –
direktor AD. Kompred Ugljevik
- član štaba za vanredne situacije,
7. Mićo Jović – koordinator za nesreće nastale u
putnom saobraćaju – MUP. RS. PU.
Ugljevik – član štaba za vanredne situacije,
8. Zoran Rikić – koordinator za rizike ekstremnih
meteoroloških pojava – član štaba za vanredne
situacije,
9. Petra Gajić – koordinator za rizike od zaraznih
bolesti – član štaba za vanredne situacije,
10. Predrag Novaković – koordinator za rizike od
zaraznih bolesti životinja – direktor AD.
Veterinarska Stanica Ugljevik – član štaba za
vanredne situacije.
Član 3.
Šef nadležne organizacione jedinice civilne zaštite
je presdjedavajući Radne grupe i koordiniraće
njenim radom na izradi Plana zaštite i spasavanja
od elementarne nepogode i druge nesreće Opštine
Ugljevik.

21.7.2022.

Član 4.
Zadaci koordinatora su da:
- definiše potrebne podatke i da identifikuje gdje se
nalaze,
- definiše ključne partnere,
- izradi scenario za reprezentativni rizik koji mu je
dodjeljen i
- izradi matricu rizika u skladu sa utvrđenim
kriterijumima,
- izradi kartu rizika
- pripremi prijedlog za nivo mjera i aktivnosti od
značaja za smanjenje nivoa rizika,
- da se pridržava rokova i izvještava nosioce izrade
Plana o dinamici realizacije zadataka.
Član 5.
Na prijedlog koordinatora nadležni organ će
odrediti izvršioce koji će raditi na realizaciji
zadataka utvrđenih Uredbom o sadržaju i načini
izrade Plana zaštite i spasavanja od elementarne
nepogode i druge nesreće a koji će sarađivati sa
koordinatorom za reprezentativni rizik u okviru
svoje nadležnosti.
Član 6.
Imenovani članovi Radne grupe su dužni da
obezbjede efikasnost realizacije izrade Plana
zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i
druge nesreće, da zajednički rade na ostvarenju
cilja te da sprovode aktivnosti u punoj koordinaciji
sa presjedavajućim Radne grupe i rukovodstvom
Opštine Ugljevik.
Član 7.
Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana od
dana donošenja , a biće objavljeno u Službenom
Biltenu Opštine Ugljevik.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-111-37-22
Datum.08.04.2022.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:
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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 MAJU može izvršiti
realokacija budžetskih sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih
………….............................................1.122,00KM
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Na pozicije:
-412300-Rashodi za režijski
materijal.............................................520,00KM
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 pozicije:
-411300-Rashodi za naknadu plata1.122,00KM
Takođe da možete izvršiti unos budžetskih
sredstava unaprijed na sljedećim pozicijama:
-412200-Rashodi po osnovu
utr.el.energ………………….............40,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku
zaduženom za unos operativnog budžeta da
može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste
pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-656/22
Datum.08.06.2022.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“ Ugljevik, da se u mjesecu MAJU može
izvršiti realokacija
budžetskih sredstava na
poziciji:
Sa pozicije:
-412500-Rashodi za tekuće održav....520,00KM

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-661/22
Datum.08.06.2022.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
MAJU može izvršiti realokacija
budžetskih
sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-411100-Rashodi za bruto plate
zaposlenih........................................2.000,00KM
Na pozicije:
-411300-Rashodi za naknadu plata.2.000,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku
zaduženom za unos operativnog budžeta da
može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste
pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
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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: 02/5-40-652/22
Datum.0.06.2022.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
Opštinskoj upravi Ugljevik, da se u mjesecu MAJU
može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na
poziciji:
Sa pozicije:
-412900-Ostali rashodi................10.000,00KM
-412800-Rashodi za održ..javnih
povr..………………………………….10.000,00KM
Na pozicije:
-419100-Rashodi po sudskim
rješenjima......................................20.000,00KM
Takođe da možete izvršiti unos budžetskih
sredstava unaprijed na sljedećim pozicijama:
-415200-Grantovi u zemlji...........50.000,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku
zaduženom za unos operativnog budžeta da
može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste
pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.

21.7.2022.

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 MAJU može
izvršiti realokacija
budžetskih sredstava na
poziciji:
Sa pozicije:
-412400-Rashodi za režijski
materijal............................................120,00KM
Na pozicije:
-412600-Rashodi za stručne usluge...120,00KM
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: 02/5-40-670/22
Datum.10.06.2022.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

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 672 /22
Datum.08.06.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za
socijalni rad Ugljevik, da se u mjesecu MAJU
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može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava
na pozicijama:
-411200-Rashodi za bruto nakn…6.170,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku
zaduženom za unos operativnog budžeta da
može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste
pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
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REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-666/22
Datum.10.06.2022.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:

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: 02/5-40-669/22
Datum.10.06.2022.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 SRC
„Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu MAJU može
izvršiti realokacija
budžetskih sredstava na
poziciji:
Sa pozicije:
-411100-Rashodi za bruto plate
zaposlenih..........................................600,00KM
Na pozicije:
-411300-Rashodi za naknadu plata....600,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku
zaduženom za unos operativnog budžeta da
može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste
pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III

I
Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za
razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine
Ugljevik, da se u mjesecu MAJU može izvršiti
unos unaprijed budžetskih sredstava na
pozicijama:

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

-412200-Rashodi po osnovu
utr.el.energ.........................................169,00KM

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-687/22
Datum.08.06.2022.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
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.

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 Opštinskoj
upravi Ugljevik, da se u mjesecu MAJU može
izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na
pozicijama:
-412600-Rashodi za službena
putovanja............................................5.000,00KM
-412900-Ostali rashodi...............126.000,00KM
-511200-Izdaci za inv.održ….....112.500,00KM
-415200-Grantovi u zemlji.............20.000,00KM
-416100-Doznake građanima koje se isp.iz
budžeta...............................................20.000,00K
M
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: 02/5-40-724/22
Datum.20.06.2022.god

21.7.2022.

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: 02/5-40-699/22
Datum.20.06.2022.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

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 MAJU može
izvršiti realokacija
budžetskih sredstava na
poziciji:
Sa pozicije:
-411100-Rashodi za bruto plate
zaposlenih..........................................200,00KM
Na pozicije:
-638100-Ostali izdaci iz
transakcija..........................................200,00KM

I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za
socijalni rad Ugljevik, da se u mjesecu MAJU može
izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na
pozicijama:
-412200-Rashodi po osnovu
utr.el.energ...........................................194,00KM
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: 02/5-40-696/22
Datum.20.06.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.
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Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“,
broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i
člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine
Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine
Ugljevik, donosi:
R J E Š E NJ E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC
„Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu
MAJU može izvršiti unos unaprijed budžetskih
sredstava na pozicijama:
-412300-Rashodi za režijski
materijal..........................................2.500,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku
zaduženom za unos operativnog budžeta da
može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste
pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.

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: 02/5-40-705/22
Datum.21.06.2022.god

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-701/22
Datum.21.06.2022.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 SŠC
„Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu
MAJU može izvršiti realokacija
budžetskih
sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-412700-Rashodi za stručne usluge...350,00KM
Na pozicije:
-Rashodi po osnovu zateznih kamata..350,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku
zaduženom za unos operativnog budžeta da
može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste
pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.

R J E Š E NJ E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC
„Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu MAJU može
izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na
pozicijama:
-412900-Ostali rashodi................1.700,00KM

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:

III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
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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
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NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Broj: 02/5-40-700/22
Datum.21.06.2022.god

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 Opštinska
uprava , da se u mjesecu MAJU može izvršiti
realokacija budžetskih sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-511100-Izdaci za izg.i prib.zgrada.
………………………………………...60.000,00KM
Na pozicije:
-511200-Izdaci za nabavku postrojenja i
opreme.............................................60.000,00KM
Takođe da možete izvršiti unos budžetskih
sredstava unaprijed na sljedećim pozicijama:
-413900-Rashodi po osnovu zateznih
kamata................................................3.750,00K
M
-412700-Rashodi za stručne
usluge..............................................37.500,00KM
-412800-Rashodi za održ.javnih
površina......................................112.500,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku
zaduženom za unos operativnog budžeta da
može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste
pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-746 /22
Datum.22.06.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

21.7.2022.

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 MAJU može
izvršiti realokacija
budžetskih sredstava na
poziciji:
Sa pozicije:
-412200-Rashodi po osnov.el.energ...100,00KM
Na pozicije:
-413900-Rashodi po osnovu 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
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- 745 /22
Datum.23.06.2022.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“ Ugljevik, da se u mjesecu JUNU može
izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na
pozicijama:
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-412700-Rashodi za stručne
usluge………………………………...2.700,00KM
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Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.

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: 02/5-40-723/22
Datum.27.06.2022.god

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-732/22
Datum.27.06.2022.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

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
MAJU može izvršiti realokacija
budžetskih
sredstava na poziciji:

I
Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za
razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine
Ugljevik, da se u mjesecu JUNU može izvršiti
realokacija budžetskih sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-411100-Rashodi za bruto plate
zaposlenih...........................................730,00KM
Na pozicije:
-411300-Rashodi za naknadu plata....730,00KM
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.

Sa pozicije:
-412900-Ostali rashodi..................4.000,00KM
Na pozicije:
-412400-Rashodi za materijal za posebne
namjene.............................................4.000,00KM
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

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: 02/5-40-766/22
Datum.04.07.2022.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:
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R J E Š E NJ E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC
„Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu JUNU može
izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na
pozicijama:
-412700-Rashodi za stručne usluge..180,00KM
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: 02/5-40-765/22
Datum.04.07.2022.god

21.7.2022.

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: 02/5-40-767/22
Datum.04.07.2022.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

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:

I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za
socijalni rad Ugljevik, da se u mjesecu JUNU
može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava
na pozicijama:
-411100-Rashodi za bruto plate....6.852,00KM
-411200-Rashodi za bruto naknade8.876,00KM
II

R J E Š E NJ E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za
kulturu „Filip Višnjić“ iz Ugljevik, da se u mjesecu
JUNU može izvršiti realokacija
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.

Sa pozicije:
-411100-Rashodi za bruto plate
zaposlenih........................................1.500,00KM

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

Na pozicije:
-411300-Rashodi za naknadu plata.1.500,00KM

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-773/22
Datum.07.07.2022.god

II

III

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.
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Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“,
broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i
člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine
Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine
Ugljevik, donosi:
R J E Š E NJ E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC
„Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu JUNU može
izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na
pozicijama:
-411200-Rashodi za bruto naknad.3.500,00KM
-412900-Ostali rashodi...................400,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku
zaduženom za unos operativnog budžeta da
može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste
pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.

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

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 JUNU može
izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na
pozicijama:
-412900-Ostali rashodi..................200,00KM
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: 02/5-40-790/22
Datum.11.07.2022.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

III

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-772/22
Datum.07.07.2022.god
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I
Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC
„Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu JUNU može
izvršiti realokacija
budžetskih sredstava na
poziciji:
Sa pozicije:
-411100-Rashodi za bruto plate
zaposlenih...........................................500,00KM
Na pozicije:
-411300-Rashodi za naknadu plata....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
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Broj: 02/5-40-813/22
Datum.14.07.2022.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
MAJU može izvršiti realokacija
budžetskih
sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-511200-Izdaci za inves..održ..........425,00KM
Na pozicije:
-419100-Rashodi za sudska rješenja...254,00KM
-412600-Rashodi za službena
putovanja………………………………...171,00KM
Takođe da možete izvršiti unos budžetskih
sredstava unaprijed na sljedećim pozicijama:
-411200-Rashodi za bruto nak……..20.000,00KM
-412200-Rashodi po osnovu
utr.el.energ......................................5.000,00KM
-412400-Rashodi za materijal za
pos.namjene.....................................10.000,00K
M
-412900-Ostali rashodi....................5.000,00KM
-413900-Rashodi za zatezne kamate……50,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku
zaduženom za unos operativnog budžeta da
može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste
pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK

21.7.2022.

NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-656/22
Datum.15.07.2022.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 iz Ugljevika, da se u mjesecu JUNU
može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava
na pozicijama:
-411300-Rashodi za nakna.plata...1.561,00KM
Takođe, odobrava se budžetskom korisniku
Socijalna zaštita iz Ugljevika, da se u mjesecu
JUNU može izvršiti unos unaprijed budžetskih
sredstava na pozicijama:
-412200-Rashodi po osnovu
utr.el.ener...........................................583,00KM
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: 02/5-40-824/22
Datum.18.07.2022.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:
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R J E Š E NJ E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC
„Rudar“ Opštine Ugljevik, da se u mjesecu JUNU
može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava
na pozicijama:

-412900-Ostali rashodi.....................200,00KM
-412600-Rashodi po osnovu putovanj.120,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom
za unos operativnog budžeta da može na osnovu
ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1
ovog Rješenja.
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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: 02/5-40-820/22
Datum.18.07.2022.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
III
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i
člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine
će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. Ugljevik, donosi:
R J E Š E NJ E

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-821/22
Datum.18.07.2022.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“ Ugljevik, da se u mjesecu JUNU može
izvršiti realokacija
budžetskih sredstava na
poziciji:
Sa pozicije:
-412500-Rashodi za materijal za tekuće
održavanje...........................................20,00KM
Na pozicije:
-412300-Rashodi za režijski materij.20,00KM
II

I
Odobrava se budžetskom korisniku Turistička
organizacija Opštine Ugljevik, da se u mjesecu
JUNU može izvršiti unos unaprijed budžetskih
sredstava na pozicijama:
-412300-Rashodi za režijski
materijal............................................300,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku
zaduženom za unos operativnog budžeta da
može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste
pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-823/22
Datum.18.07.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.
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Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“,
broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i
člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine
Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine
Ugljevik, donosi:
R J E Š E NJ E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC
„Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu
JUNU može izvršiti realokacija
budžetskih
sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-412300-Rashodi za režijski mater.300,00KM
Na pozicije:
-413900-Rashodi za zatezne kamata..200,00KM
-412600-Rashodi po osnovu putovanj.100,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku
zaduženom za unos operativnog budžeta da
može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste
pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-822/22
Datum.18.07.2022.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:

21.7.2022.

JUNU može izvršiti unos unaprijed budžetskih
sredstava na pozicijama:
-413900-Rashodi za zateznu kamatu...100,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku
zaduženom za unos operativnog budžeta da
može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste
pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-825/22
Datum.20.07.2022.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 JUNU
može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava
na pozicijama:
-412200-Rashodi po osnovu
utr.el.ener...........................................378,00KM
-412700-Rashodi za stručne usluge...516,00KM
Socijalnoj zaštiti takođe je potrebno izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na sljedećim
pozicijama:
-416300-Doznake pružiocima uslu.4.100,00KM

R J E Š E NJ E

II

I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za
kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, da se u mjesecu

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku
zaduženom za unos operativnog budžeta da
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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: 02/5-40-832/22
Datum.20.07.2022.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:

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 JULU može
izvršiti realokacija
budžetskih sredstava na
poziciji:
Sa pozicije:
-412500-Rashodi za tekuće održav..870,00KM
Na pozicije:
-419100-Rashodi po sudskim rješenj.870,00KM
II

R J E Š E NJ E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC
„Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu JULU može
izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na
pozicijama:

-419100-Rashodi po sudskim
rješenjima...........................................125,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku
zaduženom za unos operativnog budžeta da
može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste
pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-849/22
Datum.20.07.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.
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Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku
zaduženom za unos operativnog budžeta da
može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste
pozicije po tačci 1 ovog Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-848/22
Datum.20.07.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.
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