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Четвртак 08. септембар  2022. године 

УГЉЕВИК Издаје:Скупштина општине Угљевик 
Уређује: Секретар СО-е 
Телефон: (055) 773-756 

БРОЈ  4/22  ГОД. LX 

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

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И  

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи 
Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, број 2/21, 7/21, 9/21 12-2/21, 1/22, 2/22, број: 02-12-
25/22 од 24.06.2022. године 02-12-28/22 од 09.08.2022. године у члану 36.  Одјељку V-2 - Одјељење 
за привреду, А) Одсијек за привреду послије тачке 4. додаје се тачка 5. која гласи: 

 

5. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ  

 
Категорија: - пета категорија 

Звање: - трећег  звања 

Опис послова: - стара се о примјени прописа који се односе на локалне 
и некатегорисане путеве,  

 - води евиденцију локалних и некатегорисаних путева, 

 - стара се о саобраћајној сигнализацији,  

 - прати активности које су везане за техничка рјешења у 
регулисању саобраћаја, 

 - обавља и друге послове по налогу шефа одсијека 
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Сложеност: - сложени послови у којима се примјењују прописи, 
утврђени методи рада, поступци и стручне технике у 
оквиру дјелокруга рада, 

Самосталност у раду:  самосталност у раду ограничена је повременим 
надзором и помоћи непосредног руководиоца у 
рјешавању сложених стручних питања 

Одговорност: - одговара за правилну примјену метода рада, поступака 
или стручних техника 

 - одговара за правилну примјену закона и прописа 
донесених на основу Закона, 

 - одговара за законито, благовремено и економично 
извршавање повјерених послова, 

 - за  свој рад одговоран је шефу одсијека 

Пословна комуникација:  контакти унутар и изван органа у којима је понекад 
потребно да се дјелотворно пренесу информације које 
служе остваривању циљева рада, 

Статус: - општински службеник, самостални стручни сарадник   

Услови: - ВСС, саобраћајног смјера, или први циклус студија са 
најмање 240 ECTS бодова, 

 - најмање годину дана радног искуства у траженом 
степену образовања, 

 - положен стручни испит за рад у општинској управи, 

Број извршилаца: - 1 извршилац 

 

 

Члан 2. 

У Одјељку V- 5 Одјељење за финансије, А) одсијек за руноводство и трезор послије тачке 6. додаје 
се тачка 7. која гласи: 

 

7. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА КОНТРОЛУ УСАГЛАШАВАЊА  

     ОБАВЕЗА СА ДОБАВЉАЧИМА 

 

Категорија: - пета категорија 

Звање: - другог звања 

Опис послова: - прима и врши прелиминарну контролу трезорских 
образаца свих потрошачких јединица и дистрибуира их 
лицима која врше унос података у локални трезор,  

 - врши контролу уноса података из трезорског обрасца 
број 4 у систем трезора општине, 

 - врши контролу усаглашавања са добављачима по 
ИОС-има и врши контролу конфирмације салда по 
захтјеву ревизора,  

 - врши претраживање и саставља извјештаје из домена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
свог АП овлаштења трезорског пословања, 

Сложеност: - сложени послови у којима се примјењују прописи, 
утврђени методи рада, поступци или стручне технике у 
оквиру дјелокруга рада, 

Самосталност у раду: - самосталност у раду ограничена је повременим 
надзором и помоћи непосредног руководиоца у 
рјешавању сложених стручних питања, 

Одговорност:  одговара за правилну примјену метода рада, поступака 
или стручних техника 

 - одговоран је за благовремено и квалитетно извршење 
послова и радних задатака, 
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 - одговоран је за правилну контролу и примјену закона и 
других прописа који регулишу ову област, као и за 
тачност пружених података, 

 - одговоран је за исправност и одржавање средстава,  

 - за свој рад одговоран је начелнику одјељења  

Пословна комуникација: - контакти унутар и изван органа у којима је понекад 
потребно да се дјелотворно пренесу информације које 
служе остваривању циљева рада, 

Статус: - општински службеник, самостални стручни сарадник 

Услови: - ВСС, економског смијера или први циклус студија са 
најмање 240 ECTS бодова,     , 

 - најмање двије године радног искуства у траженом 
степену образовања, 

 - положен стручни испит за рад у општинској управи                      

Број извршилаца: - 1 извршилац  

   

Члан 3. 

 

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

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                          

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                  

Број: 02-12-29/22                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ:                                         

Датум,30.08. 2022. године                                           Василије Перић,дипл.ек. 
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На основу члана 59. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 48. став 4. Закона о службеницима и 
намјештеницима у јединицама локалне 
самоуправе самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16) и члана 68. став 
1. тачка 8. („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17 и 5/21) Начелник општине 
Угљевик   д о н о с и  

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЈЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Општинској 
управи Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 2/21, 7/21, 9/21 12-2/21, 1/22, 2/22 
и број: 02-12-25/22 од 24.06.2022. године у члану 
36.  Одјељку V-13 Кабинет Начелника општине 
додаје се назив радног мјеста и гласи: „1. Шеф 
кабинета“ и у истом мијењају се услови и гласе; 
„ВШС друштвеног смијера или завршен први 
циклус студија који се вреднује са 180 ЕЦТС 
бодова, три године радног искуства“.   

У истом одјељку тачке 1, 2 и 3 постају тачке 2, 3 
и 4. 

 

Члан 2. 

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

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                     

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02-12-28/22                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                               

Датум.09.08.2022.год            Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЈЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 

 

Члан 1. 

У Правилнику о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Општинској 
управи Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 2/21, 7/21, 9/21 12-2/21, 1/22 и 2/22) 
у члану 36. Одјељку V-2 Одјељење за привреду, 
Б) Одсијек за студијско-аналитичке послове и 
планирање привредно-економског развоја  у тачки 
3. назив радног мјеста мијења се  и гласи: „3. 
ОПЕРАТЕР“ и услови мијењају се и гласе; „ССС, 
IV степен, гимназија3,  најмање шест мјесеци 
радног искуства, познавање рада на рачунару“.   

 

Члан 2. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                     

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02-12-25/22                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                               

Датум.24.06.2022.год            Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

ОДЛУКУ 

ЗА ПОДРШКУ ПЧЕЛАРСТВУ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ УГЉЕВИК  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се услови за 
остваривање права на подршку у пчеларству, 
висину премије, рокове  и потребну 
документацију. 

Право на новчане подстицаје имају корисници са 
пребивалиштем (у трајању од најмање годину 
дана) на територији Општине Угљевик, а који су 
чланови Удружења пчелара на територији 
општине Угљевик и посједују најмање 10 а 
највише 250 кошница, односно пчелињих 
друштава. 

Члан 2. 

Право на премију из става 1. овог члана корисници 
подстицаја могу остварити само путем 
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удружења/задруге регистрованог на подручју 
општине Угљевик.   

Висина премије из става 1. овог члана износи  12 
КМ по једном пчелињем друштву. 

Премија за производњу и узгој пчела остварује се 
на основу захтјева удружења/задруге пчелара уз 
који се прилаже спецификација корисника 
подстицаја по банкама на јединственом обрасца, 
који садржи: јединствени матични број (ЈМБ),  име 
и презиме, мјесто пребивалишта, број кошница 
односно пчелињих друштава, назив банке и број 
текућег или жиро рачуна. 

Уз захтјев за подстицај доставља се изјава 
одговорног лица удружења или задруге о броју 
пчелињих друштава у власништву чланова 
удружења или задруге и копије личних карата 
чланова удружења. 

Право на подстицај се признаје само за кошнице у 
којима се налази активно пчелиње друштво. 

Члан 3. 

Захтјеви се подносе на прописаном образцу који 
се може преузети у Шалтер сали – Општинске 
управе Угљевик и упућују Комисији за подстицаје 
у пчеларству, најкасније до 30.09.2022.године. 
 

Члан 4. 

Комисија за подстицаје у пчеларству  ће бити 
формирана у мјешовитом саставу (представници 
општинске управе са представницима удружења 
пчелара). Задатак комисије ће бити да прима и 
обрађује приспјеле захтјеве, утврђује да ли су 
испуњени услови за одобравање подстицајних 
средстава и припрема решење које доставља на 
потпис Начелнику општине. 

Комисија за подстицаје у пчеларству излази на 
терен ради утврђивања чињеничног стања и 
праћења реализације средстава пласираних 
путем ове Одлуке 

Члан 5. 

Корисник подстицајних средстава, за којег се 
утврди да је дао лажне податке или даје на било 
који други начин злоупотријебио подстицајна 
средства, предвиђена овом Одлуком, дужан је 
вратити уплаћена средства, те губи право на ову 
врсту подстицаја у наредне 3 (три) године. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                     

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02-330-80/22                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                               

Датум.06.09.2022.год            Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

ПРАВИЛНИК  
о додјели подстицаја у циљу побољшања 

квалитета пољопривредног земљишта 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником  утврђује се услови за 
побољшање квалитета пољопривредног 
земљишта калцификацијом, кроз мјеру додјеле 
литотамнијског кречњака –креде, критеријуми и 
поступак за додјелу. 

Општина Угљевик ће путем поступка јавне 
набавке обезбједити 3.000 тона литотамнијског 
кречњака –креде а чија расподјела ће се вршити 
на основу овог Правилника. 

 

Члан 2. 

 

Поступак мјере из члана 1. ће се вршити по основу 
поднешених захтјева и до количина дефинисаним 
овим Правилником. 

 

Члан 3. 

 

Право на кориштење мјере из члана 1. овог 
Правилника имају физичка и правна лица 
(комерцијална и некомерцијална газдинства, 
правна лица и предузетници у чијем је опису 
дјелатности пољопривредна производња, као и  
друга физичка лица која врше улагања у 
пољопривреду), која се баве пољопривредном 
производњом на подручју општине Угљевик, и 
испуњавају сљедеће услове: 

 

 да имају мјесто сталног пребивалишта на 
подручју општине Угљевик, 

 да им је сједиште регистрације на подручју 
општине Угљевик као и доказ да се баве 
пољопривредном дјелатношћу 
(обавјештење о разврставању пословног 
субјекта по дјелатности) 

 да су власници предметног земљишта или 
да имају уговор за земљиште узето у  закуп 
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директно од власника парцеле, сачињен и 
овјерен  

_        анализа pH земљишта 

 изјава на којој парцели се примјењује мјера 
са подацима о површини  

  

Члан 4. 

 

Минимална површина за коју пољопривредни 
произвођачи могу поднијети захтјев за 
остваривање права на додјелу мјере износи 0,5 
хектара.  Количина литотамнијског кречњака –
креде ће се одобравати на основу анализа pH 
земљишта, а максимална количина која се може 
одобрити по једном кориснику је 10 тона. 

 

Члан 5. 

 

Начелник општине ће формирати комисију која ће 
провести поступак одобравања, расподјеле и 
примопредаје литотамнијског кречњака –креде 
водећи рачуна да се захтјеви узимају у 
разматрање по датуму приспјелости до истека 
обезбјеђених количина. 

 

Члан 6. 

 

По извршеној набавци литотамнијског кречњака –
креде, одредиће се локација за складиштење и 
преузимање одобрених количина, а корисници ће 
бити у обавези да сносе трошкове транспорта. 

 

Члан 7. 

 

Захтјеви за додјелу ове мјере се могу подносити 
од дана ступања на снагу овог Правилника па до 
краја календарске године уз документацију и то: 

1. Захтјев 

2. Потврда из Апифа (за регистроване 
пољопривредне произвођаче) 

3. ПЛ или ЛН  
уколико земљиште има више власника потребна 
је сагласност сувласника, 
уколико је земљиште предмет оставинске 
расправе, потребно је доставити рјешење о 
наслеђивању 
уговор о закупу земљишта овјерен од стране 
надлежног органа 

4. Изјава на којој парцели се примјењује мјера са 
подацима о површини  
 5. фотокопија рјешења о регистрацији 
предузетника или правног лица 
    обавјештење о разврставању пословног 
субјекта по дјелатности 

6. копија личне карте 

7. анализа pH земљишта 

 

Члан 8. 

 

У року од 15 дана послије додјеле литотамнијског 
кречњака –креде, комисија је дужна извршити 
мониторинг/контролу намјенског утрошка 
додијељене минералне сировине те извјестити 
путем извјештаја начелника општине о 
резултатима мониторинга/контроле. 

 

Члан 9. 

 

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

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број:02-12- 30/22                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Датум: 08.09.2022.год.             Василије Перић, дипл.ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број:02-111-50/22 

Датум: 29.07.2022. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ( „Службени гласник РС“ број: 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 26. став 3. и 4.  Закона о 
угоститељству ( „Службени гласник РС“ број: 
45/17) и члана 68. Статута општине Угљевик 
(„Службени билтен Општине Угљевик“ број: 7/17 и 
5/21)  Начелник општине Угљевик доноси: 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању комисије за категоризацију 
угоститељских објеката 

 

 

1. Именује се комисија за категоризацију  
угоститељских објеката на подручју општине 
Угљевик у сљедећем саставу: 

 

1.) Јелена Џино  – предсједник комисије 
2.) Слађана Стојић- члан 
3.) Мерсед Хоџић  - члан 
4.) Јелена Антељ – замјенски члан. 

 

 

2. Задатак Комисије је да разматра захтјеве за 
одређивање категорије собе за изнајмљивање, 
апартмана, куће за одмор, сеоског домаћинства и 
кампа, провјерава и утврђује испуњеност услова 
прописаних правилницима и даје приједлог за 
одређивање категорије. Комисија је дужна  
сачинити записник, на основу ког одјељење за 
привреду општине Угљевик доноси Рјешење којим 
се одређује категорија угоститељског објекта. 
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3. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. Ступањем на снагу овог Рјешења 
престаје да важи Рјешење Начелника општине  
број: 02-352-100/14 од 27.11.2014. године.  

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                               

Василије Перић, дипл.ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-111- 53 /22 

Датум:  08.09.2022. године 

 

На основу члана 59. и 82.став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске „ број 97/16 и 36/19), члана 68. и 89. 
Статута општине Угљевик („Службени билтен 
Општине Угљевик“ број: 7/17 и 5/21) и члана 4. 
Одлуке за подршку пчеларству на територији 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 5/22), Начелник општине Угљевик 
доноси: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за подстицаје у 
пчеларству 

 

Члан 1. 

 

Именује се комисија за подстицаје  у пчеларству у 
сљедећем саставу: 

 
1. Јелена Џино, предсједник комисије 

2. Горан Микић, предсједник Удружења пчелара 

„Мајевичка кошница“ члан, 

3. Стојан Тешић, шеф Одсијека за инспекцијске 

послове, члан, 

 

Као замјенски члан именује се: 

1. Перо Дамјановић, ССС за послове из области 
пољопривреде и шумарства 

2.  Здравко Симић, потпредсједник Удружења 

пчелара „Мајевичка кошница“. 

 

Члан 2. 

 

Задатак Комисије из члана 1. је да у складу са 
одредбама Одлуке за подршку пчеларству на 
територији општине Угљевик број 02-330-80/2022 
од 06.09.2022.године, изврши пријем захтјева, 
комплетирање потребне документације и 
утврђивање испуњености услова за одобравање 
подстицаја, као и припрему рјешења које доноси 
Начелник општине. 

Члан 3. 

 

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

 
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: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

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

 

 

 Са позиције Општинске управе: 

 

-511100-Издаци за изгр.и 
приб.објеката.....................................11.700,00КМ 

 

На позиције: 

 

-511100-Издаци за изгр.и 
приб.објеката.....................................11.700,00КМ 

 

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: 02/5-40-831/22              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                               

Датум.22.07.2022.год            Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

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

 

 Са позиције: 

 

-411200-Расходи за бруто накнаде........740,00КМ 

 

На позиције: 

 

-411400-Расходи за отпремнине...........740,00КМ 

 

 

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: 02/5-40-963/22               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                            

Датум.15.08.2022.год             Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи  Угљевик, да се у мјесецу ЈУНУ може 
извршити реалокација  буџетских средстава на 
позицији: 

 

 Са позиције: 

 

-487400-Трансфери фондовима .............47,00КМ 

 

На позиције: 

 

-487900-Трансфери осталим 
јед.лок.самоупр......................................47,00КМ 

 

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

 

-412500-Расходи по оснону 
текућ.одрж.............................................100.000,00
КМ 

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

 

II 

 

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

 

III 

 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                     

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-882/22                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                             

Датум.22.07.2022.год            Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Мјесним 
заједницама, да се у мјесецу ЈУНУ може 
извршити реалокација  буџетских средстава на 
позицији: 

 

 Са позиције: 

 

-412200-Расходи по основу утр.ел.енер..60,00КМ 

 

На позиције: 

 

-413900-Расходи за затезне камате........60,00КМ 

 

II 

 

Налаже се служби буџета, тј.службенику 
задуженом за унос оперативног буџета да може 
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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: 02/5-40-881  /22               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ             

Датум.22.07.2022.год            Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

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

 

 

-416100-Дознаке грађанима које исп.из 
буџета................................................21.332,00КМ 

-416300-Дознаке пружиоцима услуга 
соц.заштите.......................................2.785,00КМ 

-412200-Расходи по 
осн.утр.ел.енерг.................................1.081,00КМ 

 

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: 02/5-40-872 /22               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                            

Датум.29.07.2022.год             Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

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

 

-419100-Расходи по судским 
рјешењима................................................43,00КМ 

 

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: 02/5-40-867 /22             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                              

Датум.29.07.2022.год            Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

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

 

 Са позиције: 

 

-412600-Расходи за службена путовања.30,00КМ 

 

На позиције: 

 

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

 

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: 02/5-40-962/22           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                      

Датум.15.08.2022.год    Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

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

 

 

-412700-Расходи за стручне услуге....1.370,00КМ 

-412200-Расходи по осн.утр.ел.енер.....550,00КМ 

 

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: 02/5-40-964 /22             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                  

Датум.15.08.2022.год           Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

буџета општине Угљевик за 2022. годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Туристичка 
организација Општине Угљевик да се у мјесецу 
ЈУЛУ може извршити унос унапријед  буџетских 
средстава на позицијама: 

 

-511300-Издаци за набавку опреме....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: 02/5-40-980 /22              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                            

Датум.18.08.2022.год            Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечијем 
вртићу „Душко Радовић“ из Угљевик да се у 
мјесецу ЈУЛУ може извршити унос унапријед  
буџетских средстава на позицијама: 

 

 

-412900-Остали расходи....................2.000,00КМ 

-511300-Издаци за набавку опреме......500,00КМ 

 

Као и реалокацију буџетских средстава са 
сљедећих позиција: 

-516100-Издаци за набавку ситног 
инвентара...................................................50,00КМ 
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-411300-Расходи за нак.плата за вријеме 
боловања..............................................3.500,00КМ 

 

На позицију: 

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

-638100-Остали издаци из трансакција3.500,0КМ 

 

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: 02/5-40-971 /22             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                            

Датум.18.08.2022.год            Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

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

 Са позиције: 

 

-411200-Расходи за бруто накнаде....3.000,00КМ 

 

На позиције: 

-411400-Расходи за отпремнине........3.000,00КМ 

 

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: 02/5-40-978/22              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                         

Датум.18.08.2022.год             Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској 
управи  из Угљевик да се у мјесецу ЈУЛУ може 
извршити унос унапријед  буџетских средстава на 
позицијама: 

 

-412500-Расходи за текуће одржав.100.000,00КМ 

-412600-Расходи по основу путова....5.000,00КМ 

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

-631900-Остали издаци.....................13.070,00КМ 

-412800-Расходи за одрж.јавних р.122.500,00КМ 

 

Као и реалокацију буџетских средстава са 
сљедећих позиција: 

-412500-Расходи за текуће одржава..4.095,00КМ 

-412800-Расходи за одрж.јавних пов..9.500,00КМ 

-413300-Расходи по основу камата.....1.023,00КМ 

 

На позицију: 

-412400-Расходи за пос.намјене....... 4.095,00КМ 

-419100-Расходи по судским рјешењ..9.500,00КМ 
-413900-Расходи за затезне камате...1.023,00КМ 

 

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- 02/5-40-1011/22   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                               

Датум.24.08.2022.год             Василије Перић, дипл.ек. 
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На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута општине 
Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, 
број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о извршењу 
буџета општине Угљевик за 2022. годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
културу „Филип Вишњић“ из Угљевика , да се у 
мјесецу ЈУЛУ може извршити реалокација  
буџетских средстава на позицији: 

 

 

 Са позиције: 

 

-411100-Бруто плате запослених.......2.000,00КМ 

 

На позиције: 

 

-411300-Расходи за накнада плата за вријеме 
боловања...........................................2.000,00КМ 

 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                    
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1002/22             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                          

Датум.24.08.2022.год             Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад из Угљевика , да се у мјесецу ЈУЛУ 

може извршити реалокација  буџетских 
средстава на позицији: 

 

 Са позиције: 

 

-412900-Остали расходи.........................79,00КМ 

 

На позиције: 

 

-412700-Расходи за стручне услуге........79,00КМ 

 

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: 02/5-40-1008/22            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                

Датум.24.08.2022.год            Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ 
„Рудар“ из Угљевика , да се у мјесецу ЈУЛУ може 
извршити реалокација  буџетских средстава на 
позицији: 

 

 

 Са позиције: 

 

-412500-Расходи за текуће одржавање.200,00КМ 

 

На позиције: 

 

-412700-Расходи за стручне услуге......200,00КМ 

 

II 

 

Налаже се служби буџета, тј.службенику 
задуженом за унос оперативног буџета да може 
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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: 02/5-40-1012/22              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                   

Датум.30.08.2022.год              Василије Перић, дипл.ек. 

 

 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  СШЦ 
„Михаило Петровић Алас“ из Угљевик, да се у 
мјесецу АВГУСТУ може извршити реалокација  
буџетских средстава на позицији: 

 

 

 Са позиције : 

 

-511200-Издаци за инв.одржавање....1.000,00КМ 

 

На позиције: 

 

-511300-Издаци за набавку постр.и 
опреме..................................................1.000,00КМ 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

                                    
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                     

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1036/22             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                       

Датум.01.09.2022.год             Василије Перић, дипл.ек. 

 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

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

 

-412900-Остали расходи....................6.362,00КМ 

 

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: 02/5-40-1044/22            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                   

Датум.01.09.2022.год            Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

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

 

-638100-Остали издаци у земљи...........500,00КМ 
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Као и реалокацију буџетских средстава са 
сљедећих позиција: 

 

-411100-Расходи за бруто плате...........240,00КМ 

 

На позицију: 

-638100-Остали издаци у земљи..........240,00КМ 

 

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: 02/5-40-1031/22            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                      

Датум.01.09.2022.год            Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ 
„Рудар“  Угљевик да се у мјесецу АВГУСТУ може 
извршити  реалокацију буџетских средстава са 
сљедећих позиција: 

 

-411100-Расходи за бруто плате...........875,00КМ 

 

На позицију: 

 

-638100-Остали издаци у земљи...........875,00КМ 

 

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: 02/5-40-1045/22             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                   

Датум.01.09.2022.год             Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечијем 
вртићу „Душко Радовић“ из   Угљевик да се у 
мјесецу АВГУСТУ може извршити унос унапријед  
буџетских средстава на позицијама: 

 

-511200-Издаци за инвест.одржавање..750,00КМ 

-516100-Издаци за набавку ситног 
инвентара................................................500,00КМ 

 

 

 

Као и реалокацију буџетских средстава са 
сљедећих позиција: 

 

-516100-Издаци за набавку ситног 
инвентара..............................................1.950,00КМ 

-511200-Издаци за инвест.одржавањ.1.500,00КМ 

-412700-Расходи за стручне услуге…......43,00КМ 

 

На позицију: 

 

-638100-Остали издаци у земљи….....3.493,00КМ 

 

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: 02/5-40-1017/22           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                         

Датум.01.09.2022.год           Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Агенцији за 
развој малих и средњих предузећа Општине 
Угљевик, да се у мјесецу јулу може извршити 
реалокацију  буџетских средстава са позиције: 

 

 

 

-411100-Расходи за бруто плате запос..720,00КМ 

 

На позицију 

 

-411300-Расходи накнада плате за вријеме 
боловања................................................720,00КМ 

 

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: 02/5-40-928/22               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                            

Датум.09.08.2022.год             Василије Перић, дипл.ек. 

 

 

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

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ 
„Рудар“ Угљевик, да се у мјесецу јулу може 
извршити реалокацију  буџетских средстава са 
позиције: 

 

-631900-Остали издаци…………………160,00КМ 

-411100-Бруто плате запослебих…….230,00КМ 

 

На позицију 

 

-638100-Остали издаци из трансакција390,00КМ 

 

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: 02/5-40-949/22                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                         

Датум.09.08.2022.год             Василије Перић, дипл.ек. 

 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СШЦ 
„Михаило Петровић Алас“  Угљевик, да се у 
мјесецу јулу може извршити реалокацију  
буџетских средстава са позиције: 

 

 

 

-412500-Расходи за текуће одржавање.100,00КМ 

-412900-Остали расходи........................600,00КМ 

 

На позицију 

-412600-Расходи по основу путовања...100,00КМ 

-413900-Расходи по основу затезних 
камата......................................................600,00КМ 

 

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: 02/5-40-950/22              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                

Датум.09.08.2022.год            Василије Перић, дипл.ек. 
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