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БРОЈ 3/22 ГОД. LX

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник РС“, број 97/16,
36/19 и 61/21) и члана 37. Статута општине
Угљевик („Службени гласник РС“, број 7/17 и
5/21) Скупштина општине Угљевик на сједници
одржаној дана 20.07. 2022. године д о н о с и
ОДЛУКУ
о прихватању Уговора о међусобном
регулисању права и обавеза
I
Прихвата се Уговор о међусобном регулисању
права и обавеза између Општине Угљевик и
Мјешовити
Холдинг
„Електропривреда
Републике Српске“ Матично предузеће а.д.
Требиње - Зависно предузеће „Рудник и
Термоелектрана Угљевик, а.д. Угљевик који је
саставни дио ово Одлуке.
II
Предмет
овог
уговора
је
међусобно
регулисање права и обавеза на изградњи
моста у Угљевичкој Обријежи, реконструкцији и
доградњи мреже локалних путева у Угљевик
Селу и рјешавање водоснабдијевања у
Угљевик Селу.
III
Овлашћује се Начелник општине Угљевик да у
име Општине Угљевик закључи Уговор о

међусобном регулисању права и обавеза који
је предмет ове Одлуке.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном билтену Општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број: 01- 022-1/22
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум, 20.07.2022.год
Ђоко Симић,професор

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени Гласник Републике
Српске „ број : 97/16), члана 22. Закона о
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„ Службени Гласник Републике Српске, број
121/12) и члана 7. Уредбе о садржају и начину
израде Плана заштите и спасавања од
елементарне непогоде и друге несреће („
Службени Гласник Републике Српске“ , број
101/21),Начелник општине Угљевик доноси ;
РЈЕШЕЊЕ
о именовању радне групе за израду Плана
заштите и спасавања од елементарне
непогоде и друге несреће на подручију
општине Угљевик
Члан 1.

2

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 3/22

Овим рјешењем Начелник Општине Угљевик
на приједлог одсјека за послове цивилне
заштите именује радну групу за израду Плана
заштите и спасавања од елементарне
непогоде и друге несреће коју чине
координатори
и
представник
надлежне
организационе јединице цивилне заштите
Општине Угљевик. Координатори се именују за
сваки репрезентативни ризик из реда
руководећих службеника општинске управе,
чланова штаба за ванредне ситуације и
преставника организација и служби од значаја
за заштиту и спасавање чија је надлежност у
непосредној
вези
са
репрезентативним
ризиком.
Члан 2.
За чланове Радне групе за израду Плана
заштите и спсасавања од елементарне
непогоде и друге несреће именују са :
1. Ахмед Чолић - шеф одсјека за послове
цивилне заштите - пресједавајући Радне групе
за израду Плана - координатор Радне групе,
2. Велимир Јовановић – координатор за
експлозивна срества заостала из рата,
напуштена
експлозивна
срества
и
неексплодирана убојита срества – одсјек за
цивилну заштиту – члан штаба за ванредне
ситуације,
3. Васо Трифковић – координатор за ризик од
земљотреса и рушевина – члан штаба за
ванредне ситуације,
4. Милан Бабић – координатор за заштиту од
пожара – старјешина ТВЈ.
Угљевик члан
штаба за ванредне ситуације,
5. Слађана Стојић – координатор за ризик од
клизишта и асанацију терена – члан штаба за
ванредне ситуације,
6. Милан Лазић – координатор за ризике од
поплава – директор АД. Компред Угљевик
- члан штаба за ванредне ситуације,
7. Мићо Јовић – координатор за несреће
настале у путном саобраћају – МУП. РС. ПУ.
Угљевик – члан штаба за ванредне ситуације,
8. Зоран Рикић – координатор за ризике
екстремних метеоролошких појава – члан
штаба за ванредне ситуације,
9. Петра Гајић – координатор за ризике од
заразних болести – члан штаба за ванредне
ситуације,
10. Предраг Новаковић – координатор за
ризике од заразних болести животиња –
директор АД. Ветеринарска Станица Угљевик
– члан штаба за ванредне ситуације.
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Члан 3.
Шеф надлежне организационе јединице
цивилне заштите је пресдједавајући Радне
групе и координираће њеним радом на изради
Плана заштите и спасавања од елементарне
непогоде и друге несреће Општине Угљевик.
Члан 4.
Задаци координатора су да:
- дефинише потребне податке и да
идентификује гдје се налазе,
- дефинише кључне партнере,
- изради сценарио за репрезентативни ризик
који му је додјељен и
- изради матрицу ризика у складу са утврђеним
критеријумима,
- изради карту ризика
- припреми приједлог за ниво мјера и
активности од значаја за смањење нивоа
ризика,
- да се придржава рокова и извјештава
носиоце
израде
Плана
о
динамици
реализације задатака.
Члан 5.
На приједлог координатора надлежни орган ће
одредити извршиоце који ће радити на
реализацији задатака утврђених Уредбом о
садржају и начини израде Плана заштите и
спасавања од елементарне непогоде и друге
несреће
а
који
ће
сарађивати
са
координатором за репрезентативни ризик у
оквиру своје надлежности.
Члан 6.
Именовани чланови Радне групе су дужни да
обезбједе ефикасност реализације израде
Плана заштите и спасавања од елементарне
непогоде и друге несреће, да заједнички раде
на остварењу циља те да спроводе активности
у пуној координацији са пресједавајућим Радне
групе и руководством Општине Угљевик.
Члан 7.
Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана доношења , а биће објављено у
Службеном Билтену Општине Угљевик.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-37-22
Датум.08.04.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 68. Статута
општине Угљевик („Службени билтен општине
Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2022.
годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Агенцији
за развој малих и средњих предузећа
Општине Угљевик, да се у мјесецу МАЈУ може
извршити реалокација буџетских средстава
на позицији:
Са позиције:
-411100-Расходи за бруто плате запослених
………….............................................1.122,00КМ
На позиције:
-411300-Расходи за накнаду плата1.122,00КМ
Такође да можете извршити унос буџетских
средстава унапријед на сљедећим позицијама:
-412200-Расходи по основу
утр.ел.енерг………………….............40,00КМ
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: 02/5-40-656/22
Датум.08.06.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 68. Статута
општине Угљевик („Службени билтен општине
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Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2022.
годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СРЦ
„Рудар“ Угљевик, да се у мјесецу МАЈУ може
извршити реалокација буџетских средстава
на позицији:
Са позиције:
-412500-Расходи за текуће одржав....520,00КМ
На позиције:
-412300-Расходи за режијски
материјал.............................................520,00КМ
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: 02/5-40-661/22
Датум.08.06.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 68. Статута
општине Угљевик („Службени билтен општине
Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2022.
годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру
за културу „Филип Вишњић“ Угљевик, да се у
мјесецу МАЈУ може извршити реалокација
буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-411100-Расходи за бруто плате
запослених........................................2.000,00КМ
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На позиције:
-411300-Расходи за накнаду плата.2.000,00КМ
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Налаже се служби буџета, тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да
може на основу овог Рјешења извршити унос
исте позиције по тачци 1 овог Рјешења.

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: 02/5-40-652/22
Датум.0.06.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 68. Статута
општине Угљевик („Службени билтен општине
Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2022.
годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском
кориснику
Општинској управи Угљевик, да се у мјесецу
МАЈУ може извршити реалокација буџетских
средстава на позицији:
Са позиције:
-412900-Остали расходи................10.000,00КМ
-412800-Расходи за одрж..јавних
повр..………………………………….10.000,00КМ
На позиције:
-419100-Расходи по судским
рјешењима......................................20.000,00КМ
Такође да можете извршити унос буџетских
средстава унапријед на сљедећим
позицијама:
-415200-Грантови у земљи...........50.000,00КМ
II

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- 672 /22
Датум.08.06.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 68. Статута
општине Угљевик („Службени билтен општине
Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2022.
годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СРЦ
„Рудар“ Угљевик, да се у мјесецу МАЈУ може
извршити реалокација буџетских средстава
на позицији:
Са позиције:
-412400-Расходи за режијски
материјал............................................120,00КМ
На позиције:
-412600-Расходи за стручне услуге...120,00КМ
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: 02/5-40-670/22
Датум.10.06.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.
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На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 68. Статута
општине Угљевик („Службени билтен општине
Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2022.
годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
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-412200-Расходи по основу
утр.ел.енерг.........................................169,00КМ
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.

РЈЕШЕЊЕ

III

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

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

-411200-Расходи за бруто накн…6.170,00КМ
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: 02/5-40-669/22
Датум.10.06.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-666/22
Датум.10.06.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 68. Статута
општине Угљевик („Службени билтен општине
Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2022.
годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СРЦ
„Рудар“ Угљевик, да се у мјесецу МАЈУ може
извршити реалокација буџетских средстава
на позицији:
Са позиције:
-411100-Расходи за бруто плате
запослених..........................................600,00КМ
На позиције:
-411300-Расходи за накнаду плата....600,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да
може на основу овог Рјешења извршити унос
исте позиције по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а исто ће се објавити у
„Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
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РЈЕШЕЊЕ

ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-687/22
Датум.08.06.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута
општине Угљевик („Службени билтен општине
Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2022.
годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Oпштинској
управи Угљевик, да се у мјесецу МАЈУ може
извршити унос унапријед буџетских средстава
на позицијама:
-412600-Расходи за службена
путовања............................................5.000,00КМ
-412900-Остали расходи...............126.000,00КМ
-511200-Издаци за инв.одрж….....112.500,00КМ
-415200-Грантови у земљи.............20.000,00КМ
-416100-Дознаке грађанима које се исп.из
буџета...............................................20.000,00КМ
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: 02/5-40-724/22
Датум.20.06.2022.год

21.7.2022.

I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СРЦ
„Рудар“ Угљевик, да се у мјесецу МАЈУ може
извршити реалокација буџетских средстава
на позицији:
Са позиције:
-411100-Расходи за бруто плате
запослених..........................................200,00КМ
На позиције:
-638100-Остали издаци из
трансакција..........................................200,00КМ
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: 02/5-40-699/22
Датум.20.06.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру
за социјални рад Угљевик, да се у мјесецу
МАЈУ може извршити унос унапријед буџетских
средстава на позицијама:
-412200-Расходи по основу
утр.ел.енерг...........................................194,00КМ
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: 02/5-40-696/22
Датум.20.06.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 68. Статута
општине Угљевик („Службени билтен општине
Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2022.
годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СШЦ
„Михаило Петровић Алас“ Угљевик, да се у
мјесецу МАЈУ може извршити унос унапријед
буџетских средстава на позицијама:
-412300-Расходи за режијски
материјал..........................................2.500,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да
може на основу овог Рјешења извршити унос
исте позиције по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а исто ће се објавити у
„Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-701/22
Датум.21.06.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.
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На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 68. Статута
општине Угљевик („Службени билтен општине
Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2022.
годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СРЦ
„Рудар“ Угљевик, да се у мјесецу МАЈУ може
извршити унос унапријед буџетских средстава
на позицијама:
-412900-Остали расходи................1.700,00КМ
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: 02/5-40-705/22
Датум.21.06.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 68. Статута
општине Угљевик („Службени билтен општине
Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2022.
годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СШЦ
„Михаило Петровић Алас“ Угљевик, да се у
мјесецу МАЈУ може извршити реалокација
буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-412700-Расходи за стручне услуге...350,00КМ
На позиције:
-Расходи по основу затезних камата..350,00КМ

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 3/22
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II
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да
може на основу овог Рјешења извршити унос
исте позиције по тачци 1 овог Рјешења.

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

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: 02/5-40-700/22
Датум.21.06.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а исто ће се објавити у
„Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-746 /22
Датум.22.06.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава
се
буџетском
кориснику
Општинска управа , да се у мјесецу МАЈУ
може извршити реалокација
буџетских
средстава на позицији:
Са позиције:
-511100-Издаци за изг.и приб.зграда.
………………………………………...60.000,00КМ

I
Oдобрава се буџетском кориснику Мјесне
заједнице Угљевик, да се у мјесецу МАЈУ
може извршити реалокација
буџетских
средстава на позицији:
Са позиције:
-412200-Расходи по основ.ел.енерг...100,00КМ
На позиције:
-413900-Расходи по основу камата....100,00КМ

На позиције:
-511200-Издаци за набавку постројења и
опреме.............................................60.000,00КМ
Такође да можете извршити унос буџетских
средстава унапријед на сљедећим
позицијама:
-413900-Расходи по основу затезних
камата................................................3.750,00КМ
-412700-Расходи за стручне
услуге..............................................37.500,00КМ
-412800-Расходи за одрж.јавних
површина......................................112.500,00КМ

II
Налаже се служби буџета, тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да
може на основу овог Рјешења извршити унос
исте позиције по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а исто ће се објавити у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40- 745 /22
Датум.23.06.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 68. Статута
општине Угљевик („Службени билтен општине
Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2022.
годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СРЦ
„Рудар“ Угљевик, да се у мјесецу ЈУНУ може
извршити унос унапријед буџетских средстава
на позицијама:
-412700-Расходи за стручне
услуге………………………………...2.700,00КМ
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: 02/5-40-723/22
Датум.27.06.2022.год

реалокација
позицији:

9

буџетских

средстава

на

Са позиције:
-412900-Остали расходи..................4.000,00КМ
На позиције:
-412400-Расходи за материјал за посебне
намјене.............................................4.000,00КМ
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: 02/5-40-732/22
Датум.27.06.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

I
Oдобрава се буџетском кориснику Агенцији
за развој малих и средњих предузећа
Општине Угљевик, да се у мјесецу ЈУНУ може
извршити реалокација буџетских средстава
на позицији:
Са позиције:
-411100-Расходи за бруто плате
запослених...........................................730,00КМ
На позиције:
-411300-Расходи за накнаду плата....730,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да
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може на основу овог Рјешења извршити унос
исте позиције по тачци 1 овог Рјешења.

21.7.2022.

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

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: 02/5-40-766/22
Датум.04.07.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 68. Статута
општине Угљевик („Службени билтен општине
Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2022.
годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СРЦ
„Рудар“ Угљевик, да се у мјесецу ЈУНУ може
извршити унос унапријед буџетских средстава
на позицијама:
-412700-Расходи за стручне услуге..180,00КМ
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“.

РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру
за културу „Филип Вишњић“ из Угљевик, да се
у мјесецу ЈУНУ може извршити реалокација
буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-411100-Расходи за бруто плате
запослених........................................1.500,00КМ
На позиције:
-411300-Расходи за накнаду плата.1.500,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да
може на основу овог Рјешења извршити унос
исте позиције по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а исто ће се објавити у
„Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-767/22
Датум.04.07.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-765/22
Датум.04.07.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру
за социјални рад Угљевик, да се у мјесецу
ЈУНУ може извршити унос унапријед
буџетских средстава на позицијама:
-411100-Расходи за бруто плате....6.852,00КМ
-411200-Расходи за бруто накнадe8.876,00КМ

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 3/22

21.7.2022.

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

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

III

РЈЕШЕЊЕ

Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а исто ће се објавити у
„Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-773/22
Датум.07.07.2022.год
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 68. Статута
општине Угљевик („Службени билтен општине
Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2022.
годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СРЦ
„Рудар“ Угљевик, да се у мјесецу ЈУНУ може
извршити унос унапријед буџетских средстава
на позицијама:
-411200-Расходи за бруто накнад.3.500,00КМ
-412900-Остали расходи...................400,00КМ

I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СРЦ
„Рудар“ Угљевик, да се у мјесецу ЈУНУ може
извршити унос унапријед буџетских средстава
на позицијама:
-412900-Остали расходи..................200,00КМ
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: 02/5-40-790/22
Датум.11.07.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

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:

III

РЈЕШЕЊЕ

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

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

II

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-772/22
Датум.07.07.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

Са позиције:
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-411100-Расходи за бруто плате
запослених...........................................500,00КМ
На позиције:
-411300-Расходи за накнаду плата....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: 02/5-40-813/22
Датум.14.07.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 68. Статута
општине Угљевик („Службени билтен општине
Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2022.
годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском
кориснику
ЈУ
Дјечијем вртићу „Душко Радовић“ Угљевик, да
се у мјесецу МАЈУ може извршити
реалокација
буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-511200-Издаци за инвес..одрж..........425,00КМ
На позиције:
-419100-Расходи за судска рјешења...254,00КМ
-412600-Расходи за службена
путовања………………………………...171,00КМ
Такође да можете извршити унос буџетских
средстава
унапријед
на
сљедећим
позицијама:
-411200-Расходи за бруто нак……..20.000,00КМ

21.7.2022.

-412200-Расходи по основу
утр.ел.енерг......................................5.000,00КМ
-412400-Расходи за материјал за
пос.намјене.....................................10.000,00КМ
-412900-Остали расходи....................5.000,00КМ
-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: 02/5-40-656/22
Датум.15.07.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 68. Статута
општине Угљевик („Службени билтен општине
Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2022.
годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру
за социјални рад из Угљевика, да се у мјесецу
ЈУНУ може извршити унос унапријед
буџетских средстава на позицијама:
-411300-Расходи за накна.плата...1.561,00КМ
Такође, одобрава се буџетском кориснику
Социјална заштита из Угљевика, да се у
мјесецу ЈУНУ може извршити унос унапријед
буџетских средстава на позицијама:
-412200-Расходи по основу
утр.ел.енер...........................................583,00КМ
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: 02/5-40-824/22
Датум.18.07.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

13

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 68. Статута
општине Угљевик („Службени билтен општине
Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2022.
годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СРЦ
„Рудар“ Угљевик, да се у мјесецу ЈУНУ може
извршити реалокација буџетских средстава
на позицији:
Са позиције:
-412500-Расходи за материјал за текуће
одржавање...........................................20,00КМ
На позиције:
-412300-Расходи за режијски материј.20,00КМ
II

РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СРЦ
„Рудар“ Општине Угљевик, да се у мјесецу
ЈУНУ може извршити унос унапријед буџетских
средстава на позицијама:

-412900-Остали расходи.....................200,00КМ
-412600-Расходи по основу путовањ.120,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да може
на основу овог Рјешења извршити унос исте
позиције по тачци 1 овог Рјешења.

Налаже се служби буџета, тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да
може на основу овог Рјешења извршити унос
исте позиције по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а исто ће се објавити у
„Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-820/22
Датум.18.07.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
III
Српске“, број 97/16) и члана 68. Статута
општине Угљевик („Службени билтен општине
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
исто ће се објавити у „Службеном билтену извршењу буџета општине Угљевик за 2022.
општине Угљевик“.
годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-821/22
Датум.18.07.2022.год

РЈЕШЕЊЕ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

I
Oдобрава
се
буџетском
кориснику
Туристичка организација Општине Угљевик,
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да се у мјесецу ЈУНУ може извршити унос
унапријед буџетских средстава на позицијама:
-412300-Расходи за режијски
материјал............................................300,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да
може на основу овог Рјешења извршити унос
исте позиције по тачци 1 овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а исто ће се објавити у
„Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-823/22
Датум.18.07.2022.год

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: 02/5-40-822/22
Датум.18.07.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 68. Статута
општине Угљевик („Службени билтен општине
Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2022.
годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СШЦ
„Михаило Петровић Алас“ Угљевик, да се у
мјесецу ЈУНУ може извршити реалокација
буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-412300-Расходи за режијски матер.300,00КМ
На позиције:
-413900-Расходи за затезне камата..200,00КМ
-412600-Расходи по основу путовањ.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.

I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру
за културу „Филип Вишњић“ Угљевик, да се у
мјесецу ЈУНУ може извршити унос унапријед
буџетских средстава на позицијама:
-413900-Расходи за затезну камату...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: 02/5-40-825/22
Датум.20.07.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

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

-419100-Расходи по судским
рјешењима...........................................125,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да
може на основу овог Рјешења извршити унос
исте позиције по тачци 1 овог Рјешења.

-412200-Расходи по основу
утр.ел.енер...........................................378,00КМ
-412700-Расходи за стручне услуге...516,00КМ
Социјалној заштити такође је потребно
извршити унос унапријед буџетских средстава
на сљедећим позицијама:
-416300-Дознаке пружиоцима услу.4.100,00КМ
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: 02/5-40-832/22
Датум.20.07.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 68. Статута
општине Угљевик („Службени билтен општине
Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2022.
годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
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III
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а исто ће се објавити у
„Службеном билтену општине Угљевик“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-849/22
Датум.20.07.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 68. Статута
општине Угљевик („Службени билтен општине
Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2022.
годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СРЦ
„Рудар“Угљевик, да се у мјесецу ЈУЛУ може
извршити реалокација буџетских средстава
на позицији:
Са позиције:
-412500-Расходи за текуће одржав..870,00КМ
На позиције:
-419100-Расходи по судским рјешењ.870,00КМ
II

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

Налаже се служби буџета, тј.службенику
задуженом за унос оперативног буџета да
може на основу овог Рјешења извршити унос
исте позиције по тачци 1 овог Рјешења.
III
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Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а исто ће се објавити у
„Службеном билтену општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-848/22
Датум.20.07.2022.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек.

21.7.2022.
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