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Ugljevik, Trg D. Mihajlovića  bb 
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www.opstinaugljevik.net 

Četvrtak 08. septembar  2022. godine 

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

BROJ  4/22  GOD. LX 

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

 

P R A V I L N I K 

O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I  

SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI 

 

Član 1. 

 

U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 2/21, 7/21, 9/21 12-2/21, 1/22, 2/22, broj: 02-12-25/22 od 
24.06.2022. godine 02-12-28/22 od 09.08.2022. godine u članu 36.  Odjeljku V-2 - Odjeljenje za privredu, 
A) Odsijek za privredu poslije tačke 4. dodaje se tačka 5. koja glasi: 

 

5. SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE  

 
Kategorija: - peta kategorija 

Zvanje: - trećeg  zvanja 

Opis poslova: - stara se o primjeni propisa koji se odnose na lokalne i 
nekategorisane puteve,  

 - vodi evidenciju lokalnih i nekategorisanih puteva, 

 - stara se o saobraćajnoj signalizaciji,  

 - prati aktivnosti koje su vezane za tehnička rješenja u 
regulisanju saobraćaja, 

 - obavlja i druge poslove po nalogu šefa odsijeka 

Složenost: - složeni poslovi u kojima se primjenjuju propisi, utvrđeni 
metodi rada, postupci i stručne tehnike u okviru djelokruga 
rada, 
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Samostalnost u radu:  samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom 
i pomoći neposrednog rukovodioca u rješavanju složenih 
stručnih pitanja 

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

 - odgovara za pravilnu primjenu zakona i propisa donesenih 
na osnovu Zakona, 

 - odgovara za zakonito, blagovremeno i ekonomično 
izvršavanje povjerenih poslova, 

 - za  svoj rad odgovoran je šefu odsijeka 

Poslovna komunikacija:  kontakti unutar i izvan organa u kojima je ponekad potrebno 
da se djelotvorno prenesu informacije koje služe 
ostvarivanju ciljeva rada, 

Status: - opštinski službenik, samostalni stručni saradnik   

Uslovi: - VSS, saobraćajnog smjera, ili prvi ciklus studija sa 
najmanje 240 ECTS bodova, 

 - najmanje godinu dana radnog iskustva u traženom stepenu 
obrazovanja, 

 - položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, 

Broj izvršilaca: - 1 izvršilac 

 

 

Član 2. 

U Odjeljku V- 5 Odjeljenje za finansije, A) odsijek za runovodstvo i trezor poslije tačke 6. dodaje se tačka 
7. koja glasi: 

 

7. SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA KONTROLU USAGLAŠAVANjA  

     OBAVEZA SA DOBAVLjAČIMA 

 

Kategorija: - peta kategorija 

Zvanje: - drugog zvanja 

Opis poslova: - prima i vrši preliminarnu kontrolu trezorskih obrazaca svih 
potrošačkih jedinica i distribuira ih licima koja vrše unos 
podataka u lokalni trezor,  

 - vrši kontrolu unosa podataka iz trezorskog obrasca broj 4 
u sistem trezora opštine, 

 - vrši kontrolu usaglašavanja sa dobavljačima po IOS-ima i 
vrši kontrolu konfirmacije salda po zahtjevu revizora,  

 - vrši pretraživanje i sastavlja izvještaje iz domena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
svog AP ovlaštenja trezorskog poslovanja, 

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

Samostalnost u radu: - samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom 
i pomoći neposrednog rukovodioca u rješavanju složenih 
stručnih pitanja, 

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

 - odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno izvršenje 
poslova i radnih zadataka, 

 - odgovoran je za pravilnu kontrolu i primjenu zakona i 
drugih propisa koji regulišu ovu oblast, kao i za tačnost 
pruženih podataka, 

 - odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava,  

 - za svoj rad odgovoran je načelniku odjeljenja  
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Poslovna komunikacija: - kontakti unutar i izvan organa u kojima je ponekad 
potrebno da se djelotvorno prenesu informacije koje služe 
ostvarivanju ciljeva rada, 

Status: - opštinski službenik, samostalni stručni saradnik 

Uslovi: - VSS, ekonomskog smijera ili prvi ciklus studija sa najmanje 
240 ECTS bodova,     , 

 - najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu 
obrazovanja, 

 - položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi                      

Broj izvršilaca: - 1 izvršilac  

   

Član 3. 

 

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

 

 

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                          

NAČELNIK OPŠTINE UGLjEVIK                                  

Broj: 02-12-29/22                                                          NAČELNIK OPŠTINE:                                         

Datum,30.08. 2022. godine                                           Vasilije Perić,dipl.ek. 
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Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 8) Zakona o 
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 
Srpske“ broj 97/16, 36/19 i 61/21), člana 48. stav 4. 
Zakona o službenicima i namještenicima u 
jedinicama lokalne samouprave samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i 
člana 68. stav 1. tačka 8. („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17 i 5/21) Načelnik opštine Ugljevik   
d o n o s i  

 

P R A V I L N I K 

O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ 
ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH 

MJESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI 

 

 

Član 1. 

 

U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i 
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi 
Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 
2/21, 7/21, 9/21 12-2/21, 1/22, 2/22 i broj: 02-12-
25/22 od 24.06.2022. godine u članu 36.  Odjeljku 
V-13 Kabinet Načelnika opštine dodaje se naziv 
radnog mjesta i glasi: „1. Šef kabineta“ i u istom 
mijenjaju se uslovi i glase; „VŠS društvenog smijera 
ili završen prvi ciklus studija koji se vrednuje sa 180 
ECTS bodova, tri godine radnog iskustva“.   

U istom odjeljku tačke 1, 2 i 3 postaju tačke 2, 3 i 4. 

 

Član 2. 

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

 

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02-12-28/22                   NAČELNIK OPŠTINE                                               

Datum.09.08.2022.god            Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

P R A V I L N I K 

O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ 
ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH 

MJESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI 

 

 

Član 1. 

U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji 
radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik („Službeni 
bilten opštine Ugljevik“, broj 2/21, 7/21, 9/21 12-2/21, 
1/22 i 2/22) u članu 36. Odjeljku V-2 Odjeljenje za 
privredu, B) Odsijek za studijsko-analitičke poslove i 
planiranje privredno-ekonomskog razvoja  u tački 3. 
naziv radnog mjesta mijenja se  i glasi: „3. 
OPERATER“ i uslovi mijenjaju se i glase; „SSS, IV 
stepen, gimnazija3,  najmanje šest mjeseci radnog 
iskustva, poznavanje rada na računaru“.   

 

Član 2. 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02-12-25/22                   NAČELNIK OPŠTINE                                               

Datum.24.06.2022.god            Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

ODLUKU 

ZA PODRŠKU PČELARSTVU NA TERITORIJI 
OPŠTINE UGLjEVIK  

 

Član 1. 

Ovom Odlukom propisuju se uslovi za ostvarivanje 
prava na podršku u pčelarstvu, visinu premije, rokove  
i potrebnu dokumentaciju. 

Pravo na novčane podsticaje imaju korisnici sa 
prebivalištem (u trajanju od najmanje godinu dana) na 
teritoriji Opštine Ugljevik, a koji su članovi Udruženja 
pčelara na teritoriji opštine Ugljevik i posjeduju 
najmanje 10 a najviše 250 košnica, odnosno pčelinjih 
društava. 

Član 2. 

Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana korisnici 
podsticaja mogu ostvariti samo putem 
udruženja/zadruge registrovanog na području opštine 
Ugljevik.   

Visina premije iz stava 1. ovog člana iznosi  12 KM po 
jednom pčelinjem društvu. 

Premija za proizvodnju i uzgoj pčela ostvaruje se na 
osnovu zahtjeva udruženja/zadruge pčelara uz koji se 
prilaže specifikacija korisnika podsticaja po bankama 
na jedinstvenom obrasca, koji sadrži: jedinstveni 
matični broj (JMB),  ime i prezime, mjesto prebivališta, 
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broj košnica odnosno pčelinjih društava, naziv banke 
i broj tekućeg ili žiro računa. 

Uz zahtjev za podsticaj dostavlja se izjava 
odgovornog lica udruženja ili zadruge o broju pčelinjih 
društava u vlasništvu članova udruženja ili zadruge i 
kopije ličnih karata članova udruženja. 

Pravo na podsticaj se priznaje samo za košnice u 
kojima se nalazi aktivno pčelinje društvo. 

Član 3. 

Zahtjevi se podnose na propisanom obrazcu koji se 
može preuzeti u Šalter sali – Opštinske uprave 
Ugljevik i upućuju Komisiji za podsticaje u pčelarstvu, 
najkasnije do 30.09.2022.godine. 
 

Član 4. 

Komisija za podsticaje u pčelarstvu  će biti formirana 
u mješovitom sastavu (predstavnici opštinske uprave 
sa predstavnicima udruženja pčelara). Zadatak 
komisije će biti da prima i obrađuje prispjele zahtjeve, 
utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za odobravanje 
podsticajnih sredstava i priprema rešenje koje 
dostavlja na potpis Načelniku opštine. 

Komisija za podsticaje u pčelarstvu izlazi na teren radi 
utvrđivanja činjeničnog stanja i praćenja realizacije 
sredstava plasiranih putem ove Odluke 

Član 5. 

Korisnik podsticajnih sredstava, za kojeg se utvrdi da 
je dao lažne podatke ili daje na bilo koji drugi način 
zloupotrijebio podsticajna sredstva, predviđena ovom 
Odlukom, dužan je vratiti uplaćena sredstva, te gubi 
pravo na ovu vrstu podsticaja u naredne 3 (tri) godine. 

Član 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02-330-80/22                   NAČELNIK OPŠTINE                                               

Datum.06.09.2022.god            Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

 

PRAVILNIK  
o dodjeli podsticaja u cilju poboljšanja kvaliteta 

poljoprivrednog zemljišta 

 

Član 1. 

 

Ovim Pravilnikom  utvrđuje se uslovi za poboljšanje 
kvaliteta poljoprivrednog zemljišta kalcifikacijom, kroz 
mjeru dodjele litotamnijskog krečnjaka –krede, 
kriterijumi i postupak za dodjelu. 

Opština Ugljevik će putem postupka javne nabavke 
obezbjediti 3.000 tona litotamnijskog krečnjaka –
krede a čija raspodjela će se vršiti na osnovu ovog 
Pravilnika. 

 

Član 2. 

 

Postupak mjere iz člana 1. će se vršiti po osnovu 
podnešenih zahtjeva i do količina definisanim ovim 
Pravilnikom. 

 

Član 3. 

 

Pravo na korištenje mjere iz člana 1. ovog Pravilnika 
imaju fizička i pravna lica (komercijalna i 
nekomercijalna gazdinstva, pravna lica i preduzetnici 
u čijem je opisu djelatnosti poljoprivredna 
proizvodnja, kao i  druga fizička lica koja vrše ulaganja 
u poljoprivredu), koja se bave poljoprivrednom 
proizvodnjom na području opštine Ugljevik, i 
ispunjavaju sljedeće uslove: 

 

 da imaju mjesto stalnog prebivališta na 
području opštine Ugljevik, 

 da im je sjedište registracije na području 
opštine Ugljevik kao i dokaz da se bave 
poljoprivrednom djelatnošću (obavještenje o 
razvrstavanju poslovnog subjekta po 
djelatnosti) 

 da su vlasnici predmetnog zemljišta ili da imaju 
ugovor za zemljište uzeto u  zakup direktno od 
vlasnika parcele, sačinjen i ovjeren  

_        analiza pH zemljišta 

 izjava na kojoj parceli se primjenjuje mjera sa 
podacima o površini  

  

Član 4. 

 

Minimalna površina za koju poljoprivredni proizvođači 
mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na 
dodjelu mjere iznosi 0,5 hektara.  Količina 
litotamnijskog krečnjaka –krede će se odobravati na 
osnovu analiza pH zemljišta, a maksimalna količina 
koja se može odobriti po jednom korisniku je 10 tona. 

 

Član 5. 

 

Načelnik opštine će formirati komisiju koja će provesti 
postupak odobravanja, raspodjele i primopredaje 
litotamnijskog krečnjaka –krede vodeći računa da se 
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zahtjevi uzimaju u razmatranje po datumu prispjelosti 
do isteka obezbjeđenih količina. 

 

Član 6. 

 

Po izvršenoj nabavci litotamnijskog krečnjaka –krede, 
odrediće se lokacija za skladištenje i preuzimanje 
odobrenih količina, a korisnici će biti u obavezi da 
snose troškove transporta. 

 

Član 7. 

 

Zahtjevi za dodjelu ove mjere se mogu podnositi od 
dana stupanja na snagu ovog Pravilnika pa do kraja 
kalendarske godine uz dokumentaciju i to: 

1. Zahtjev 

2. Potvrda iz Apifa (za registrovane poljoprivredne 
proizvođače) 

3. PL ili LN  
ukoliko zemljište ima više vlasnika potrebna je 
saglasnost suvlasnika, 
ukoliko je zemljište predmet ostavinske rasprave, 
potrebno je dostaviti rješenje o nasleđivanju 
ugovor o zakupu zemljišta ovjeren od strane 
nadležnog organa 

4. Izjava na kojoj parceli se primjenjuje mjera sa 
podacima o površini  
 5. fotokopija rješenja o registraciji preduzetnika ili 
pravnog lica 
    obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta 
po djelatnosti 

6. kopija lične karte 

7. analiza pH zemljišta 

 

Član 8. 

 

U roku od 15 dana poslije dodjele litotamnijskog 
krečnjaka –krede, komisija je dužna izvršiti 
monitoring/kontrolu namjenskog utroška dodijeljene 
mineralne sirovine te izvjestiti putem izvještaja 
načelnika opštine o rezultatima monitoringa/kontrole. 

 

Član 9. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.  

 

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK  

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj:02-12- 30/22                       NAČELNIK OPŠTINE  

Datum: 08.09.2022.god.             Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj:02-111-50/22 

Datum: 29.07.2022. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ( 
„Službeni glasnik RS“ broj: 97/16, 36/19 i 61/21), 
člana 26. stav 3. i 4.  Zakona o ugostiteljstvu ( 
„Službeni glasnik RS“ broj: 45/17) i člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ 
broj: 7/17 i 5/21)  Načelnik opštine Ugljevik donosi: 

 

 

RJEŠENjE 

o imenovanju komisije za kategorizaciju 
ugostiteljskih objekata 

 

 

1. Imenuje se komisija za kategorizaciju  ugostiteljskih 
objekata na području opštine Ugljevik u sljedećem 
sastavu: 

 

1.) Jelena Džino  – predsjednik komisije 
2.) Slađana Stojić- član 
3.) Mersed Hodžić  - član 
4.) Jelena Antelj – zamjenski član. 

 

 

2. Zadatak Komisije je da razmatra zahtjeve za 
određivanje kategorije sobe za iznajmljivanje, 
apartmana, kuće za odmor, seoskog domaćinstva i 
kampa, provjerava i utvrđuje ispunjenost uslova 
propisanih pravilnicima i daje prijedlog za određivanje 
kategorije. Komisija je dužna  sačiniti zapisnik, na 
osnovu kog odjeljenje za privredu opštine Ugljevik 
donosi Rješenje kojim se određuje kategorija 
ugostiteljskog objekta. 

 

3. Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine 
Ugljevik“. Stupanjem na snagu ovog Rješenja 
prestaje da važi Rješenje Načelnika opštine  broj: 02-
352-100/14 od 27.11.2014. godine.  

 
NAČELNIK OPŠTINE                                               

Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK 

OPŠTINSKA UPRAVA 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02-111- 53 /22 

Datum:  08.09.2022. godine 

 

Na osnovu člana 59. i 82.stav 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske „ 
broj 97/16 i 36/19), člana 68. i 89. Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/17 
i 5/21) i člana 4. Odluke za podršku pčelarstvu na 
teritoriji opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 5/22), Načelnik opštine Ugljevik donosi: 

 

RJEŠENjE 

o imenovanju Komisije za podsticaje u pčelarstvu 
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Član 1. 

 

Imenuje se komisija za podsticaje  u pčelarstvu u 
sljedećem sastavu: 

 
1. Jelena Džino, predsjednik komisije 

2. Goran Mikić, predsjednik Udruženja pčelara 

„Majevička košnica“ član, 

3. Stojan Tešić, šef Odsijeka za inspekcijske poslove, 

član, 

 

Kao zamjenski član imenuje se: 

1. Pero Damjanović, SSS za poslove iz oblasti 
poljoprivrede i šumarstva 

2.  Zdravko Simić, potpredsjednik Udruženja pčelara 

„Majevička košnica“. 

 

Član 2. 

 

Zadatak Komisije iz člana 1. je da u skladu sa 
odredbama Odluke za podršku pčelarstvu na teritoriji 
opštine Ugljevik broj 02-330-80/2022 od 
06.09.2022.godine, izvrši prijem zahtjeva, 
kompletiranje potrebne dokumentacije i utvrđivanje 
ispunjenosti uslova za odobravanje podsticaja, kao i 
pripremu rješenja koje donosi Načelnik opštine. 

Član 3. 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
biće objavljeno 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 realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 

 Sa pozicije Opštinske uprave: 

 

-511100-Izdaci za izgr.i 
prib.objekata.....................................11.700,00KM 

 

Na pozicije: 

 

-511100-Izdaci za izgr.i 
prib.objekata.....................................11.700,00KM 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

 

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-831/22              NAČELNIK OPŠTINE                                               

Datum.22.07.2022.god            Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

 Sa pozicije: 

 

-411200-Rashodi za bruto naknade........740,00KM 

 

Na pozicije: 

 

-411400-Rashodi za otpremnine...........740,00KM 

 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

 

 REPUBLIKA SRPSKA 
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OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                            
Broj: 02/5-40-963/22               NAČELNIK OPŠTINE                                            

Datum.15.08.2022.god             Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

 Sa pozicije: 

 

-487400-Transferi fondovima .............47,00KM 

 

Na pozicije: 

 

-487900-Transferi ostalim 
jed.lok.samoupr......................................47,00KM 

 

Takođe da možete izvršiti unos budžetskih 
sredstava unaprijed na sljedećim pozicijama: 

 

-412500-Rashodi po osnonu 
tekuć.održ.............................................100.000,00K
M 

-413900-Rashodi za zatezne kamate....3.750,00KM 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-882/22                   NAČELNIK OPŠTINE                             

Datum.22.07.2022.god            Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Mjesnim 
zajednicama, da se u mjesecu JUNU može izvršiti 
realokacija  budžetskih sredstava na poziciji: 

 

 Sa pozicije: 

 

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener..60,00KM 

 

Na pozicije: 

 

-413900-Rashodi za zatezne kamate........60,00KM 

 

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: 02/5-40-881  /22               NAČELNIK OPŠTINE             

Datum.22.07.2022.god            Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
socijalni rad (Socijalna zaštita), da se u mjesecu 
JULU može izvršiti unos unaprijed  budžetskih 
sredstava na pozicijama: 

 

 

-416100-Doznake građanima koje isp.iz 
budžeta................................................21.332,00KM 

-416300-Doznake pružiocima usluga 
soc.zaštite.......................................2.785,00KM 

-412200-Rashodi po 
osn.utr.el.energ.................................1.081,00KM 
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II 

 

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

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-872 /22               NAČELNIK OPŠTINE                            

Datum.29.07.2022.god             Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
socijalni rad (Socijalna zaštita), da se u mjesecu 
JULU može izvršiti unos unaprijed  budžetskih 
sredstava na pozicijama: 

 

-419100-Rashodi po sudskim 
rješenjima................................................43,00KM 

 

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: 02/5-40-867 /22             NAČELNIK OPŠTINE                              

Datum.29.07.2022.god            Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

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

izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

 Sa pozicije: 

 

-412600-Rashodi za službena putovanja.30,00KM 

 

Na pozicije: 

 

-412300-Rashodi za režijski materijal..30,00KM 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-962/22           NAČELNIK OPŠTINE                      

Datum.15.08.2022.god    Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

 

-412700-Rashodi za stručne usluge....1.370,00KM 

-412200-Rashodi po osn.utr.el.ener.....550,00KM 

 

II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom 
za unos operativnog budžeta da može na osnovu 
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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: 02/5-40-964 /22             NAČELNIK OPŠTINE                                  

Datum.15.08.2022.god           Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Turistička 
organizacija Opštine Ugljevik da se u mjesecu JULU 
može izvršiti unos unaprijed  budžetskih sredstava 
na pozicijama: 

 

-511300-Izdaci za nabavku opreme....1.500,00KM 

 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-980 /22              NAČELNIK OPŠTINE                                            

Datum.18.08.2022.god            Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem 
vrtiću „Duško Radović“ iz Ugljevik da se u mjesecu 
JULU može izvršiti unos unaprijed  budžetskih 
sredstava na pozicijama: 

 

 

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

-511300-Izdaci za nabavku opreme......500,00KM 

 

Kao i realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih 
pozicija: 

-516100-Izdaci za nabavku sitnog 
inventara...................................................50,00KM 

-411300-Rashodi za nak.plata za vrijeme 
bolovanja..............................................3.500,00KM 

 

Na poziciju: 

-413900-Rashodi za zatezne kamate........50,00KM 

-638100-Ostali izdaci iz transakcija3.500,0KM 

 

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: 02/5-40-971 /22             NAČELNIK OPŠTINE                                            

Datum.18.08.2022.god            Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 Sa pozicije: 

 

-411200-Rashodi za bruto naknade....3.000,00KM 
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Na pozicije: 

-411400-Rashodi za otpremnine........3.000,00KM 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-978/22              NAČELNIK OPŠTINE                                         

Datum.18.08.2022.god             Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj 
upravi  iz Ugljevik da se u mjesecu JULU može 
izvršiti unos unaprijed  budžetskih sredstava na 
pozicijama: 

 

-412500-Rashodi za tekuće održav.100.000,00KM 

-412600-Rashodi po osnovu putova....5.000,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge..37.500,00KM 

-631900-Ostali izdaci.....................13.070,00KM 

-412800-Rashodi za održ.javnih r.122.500,00KM 

 

Kao i realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih 
pozicija: 

-412500-Rashodi za tekuće održava..4.095,00KM 

-412800-Rashodi za održ.javnih pov..9.500,00KM 

-413300-Rashodi po osnovu kamata.....1.023,00KM 

 

Na poziciju: 

-412400-Rashodi za pos.namjene....... 4.095,00KM 

-419100-Rashodi po sudskim rješenj..9.500,00KM 
-413900-Rashodi za zatezne kamate...1.023,00KM 

 

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- 02/5-40-1011/22   NAČELNIK OPŠTINE                               

Datum.24.08.2022.god             Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

 

 Sa pozicije: 

 

-411100-Bruto plate zaposlenih.......2.000,00KM 

 

Na pozicije: 

 

-411300-Rashodi za naknada plata za vrijeme 
bolovanja...........................................2.000,00KM 

 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

 
 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                    NAČELNIK 
OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1002/22             NAČELNIK OPŠTINE                                          

Datum.24.08.2022.god             Vasilije Perić, dipl.ek. 
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Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

 Sa pozicije: 

 

-412900-Ostali rashodi.........................79,00KM 

 

Na pozicije: 

 

-412700-Rashodi za stručne usluge........79,00KM 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                    

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1008/22            NAČELNIK OPŠTINE                                

Datum.24.08.2022.god            Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

 

 Sa pozicije: 

 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.200,00KM 

 

Na pozicije: 

 

-412700-Rashodi za stručne usluge......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: 02/5-40-1012/22              NAČELNIK OPŠTINE                                   

Datum.30.08.2022.god              Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

 

 Sa pozicije : 

 

-511200-Izdaci za inv.održavanje....1.000,00KM 

 

Na pozicije: 

 

-511300-Izdaci za nabavku postr.i 
opreme..................................................1.000,00KM 

 

II 

 

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

 

III 
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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: 02/5-40-1036/22             NAČELNIK OPŠTINE                       

Datum.01.09.2022.god             Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

-412900-Ostali rashodi....................6.362,00KM 

 

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: 02/5-40-1044/22            NAČELNIK OPŠTINE                                   

Datum.01.09.2022.god            Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Agenciji za 
razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine  Ugljevik 

da se u mjesecu AVGUSTU može izvršiti unos 
unaprijed  budžetskih sredstava na pozicijama: 

 

-638100-Ostali izdaci u zemlji...........500,00KM 

 

Kao i realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih 
pozicija: 

 

-411100-Rashodi za bruto plate...........240,00KM 

 

Na poziciju: 

-638100-Ostali izdaci u zemlji..........240,00KM 

 

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: 02/5-40-1031/22            NAČELNIK OPŠTINE                      

Datum.01.09.2022.god            Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC 
„Rudar“  Ugljevik da se u mjesecu AVGUSTU može 
izvršiti  realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih 
pozicija: 

 

-411100-Rashodi za bruto plate...........875,00KM 

 

Na poziciju: 

 

-638100-Ostali izdaci u zemlji...........875,00KM 

 

II 

 

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

 



14                                                   SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLЈEVIK – Broj 4/22                                                 08.9.2022. 

 

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: 02/5-40-1045/22             NAČELNIK OPŠTINE                                   

Datum.01.09.2022.god             Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem 
vrtiću „Duško Radović“ iz   Ugljevik da se u mjesecu 
AVGUSTU može izvršiti unos unaprijed  budžetskih 
sredstava na pozicijama: 

 

-511200-Izdaci za invest.održavanje..750,00KM 

-516100-Izdaci za nabavku sitnog 
inventara................................................500,00KM 

 

 

 

Kao i realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih 
pozicija: 

 

-516100-Izdaci za nabavku sitnog 
inventara..............................................1.950,00KM 

-511200-Izdaci za invest.održavanj.1.500,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge…......43,00KM 

 

Na poziciju: 

 

-638100-Ostali izdaci u zemlji….....3.493,00KM 

 

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: 02/5-40-1017/22           NAČELNIK OPŠTINE                                         

Datum.01.09.2022.god           Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Agenciji za 
razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik, 
da se u mjesecu julu može izvršiti realokaciju  
budžetskih sredstava sa pozicije: 

 

 

 

-411100-Rashodi za bruto plate zapos..720,00KM 

 

Na poziciju 

 

-411300-Rashodi naknada plate za vrijeme 
bolovanja................................................720,00KM 

 

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: 02/5-40-928/22               NAČELNIK OPŠTINE                                            

Datum.09.08.2022.god             Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

 

R J E Š E Nj E 
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I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC 
„Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu julu može izvršiti 
realokaciju  budžetskih sredstava sa pozicije: 

 

-631900-Ostali izdaci…………………160,00KM 

-411100-Bruto plate zaposlebih…….230,00KM 

 

Na poziciju 

 

-638100-Ostali izdaci iz transakcija390,00KM 

 

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: 02/5-40-949/22                NAČELNIK OPŠTINE                                         

Datum.09.08.2022.god             Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SŠC 
„Mihailo Petrović Alas“  Ugljevik, da se u mjesecu 
julu može izvršiti realokaciju  budžetskih sredstava 
sa pozicije: 

 

 

 

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

-412900-Ostali rashodi........................600,00KM 

 

Na poziciju 

-412600-Rashodi po osnovu putovanja...100,00KM 

-413900-Rashodi po osnovu zateznih 
kamata......................................................600,00KM 

 

II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom 
za unos operativnog budžeta da može na osnovu 

ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 
ovog Rješenja. 

 

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                     

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-950/22              NAČELNIK OPŠTINE                                                

Datum.09.08.2022.god            Vasilije Perić, dipl.ek. 
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