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Na osnovu člana 59 i 82.stav3,. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik RS“, 97/16) i člana 89. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 7/17), a u 
vezi sa članom 4. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike 
Srpske („Službeni glasnik RS“, broj 94/15), Načelnik opštine 
Ugljevik dana 14. novembra 2018. godine d o n o s i: 

P R A V I L N I K 
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA  

O POPISU IMOVINE I OBAVEZA OPŠTINE UGLjEVIK 

 

Član 1. 

U Pravilniku o popisu imovine i obaveza  Opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik, br 3/17) u članu 11. stav 1.  
mijenja se i glasi : 

 „Centralna popisna komisija  sastoji se od predsjednika i dva 
člana komisije, od kojih je jedan zamjenik predsjednika ,  i 
jednog zamjenika člana komisije. 

Član 2. 

 

U članu 12. stav 1. dio teksta „... (predsjednik i dva člana, kao 
i njihovi zamjenici)...“, se briše i  zamjenjuje  riječima „ ...i 
jedan zamjenik člana komisije...“ 

 

Član 3. 

 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i bit će 
objavljen u "Službenom biltenu opštine Ugljevik".  

 

REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE                  NAČELNIK OPŠTINE 

Broj:02-12-39/18                          Vasilije Perić, dipl.ek.        

Datum:13.11.2018. godine                                                       

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, 97/16), člana 68. 

Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 8. st. 1. Pravilnika o popisu imovine i 
obaveza Opštine Ugljevik (“Službeni bilten opštine 
Ugljevik”, broj 3/17) Načelnik opštine je dana 14.11. 2018. 
godine donio 

ODLUKU 
O  POTPUNOM REDOVNOM  POPISU IMOVINE I 

OBAVEZA OPŠTINE UGLjEVIK 

 

Član 1. 

Redovni potpuni popis imovine i obaveza Opštine obaviće 
se na način i u rokovima predviđenim Pravilnikom o 
popisu imovine i obaveza Opštine Ugljevik i u skladu sa 
Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i 
usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem 
imovine i obaveza („Službeni glasnik RS“, broj 45/16). 

Predmet popisa  ( u skladu sa članom 3. Pravilnika o 
popisu imovine i obaveza Opštine Ugljevik) su: 

1. imovina u vlasništvu Opštine Ugljnjevik, uključujući i 
imovinu uzetu u zakup,  

2.    imovina koja nije u vlasništvu, a kojom Opština     
upravlja, koju posjeduje i/ili koristi, na osnovu zakona, 
ugovora, sporazuma ili po drugom osnovu, 

 3. obaveze Opštine po bilo kojem osnovu, evidentirane u 
skladu sa propisima kojima se reguliše oblast 
računovodstva, uključujući primjenu relevantnih 
računovodstvenih standarda za javni sektor. 

Stanje popisa svodi se na dan 31.decembara 
2018.godine. 

Član 2. 

Popis iz prethodne tačke ove Odluke obaviće popisne 
komisije koje će posebnim rješenjima imenovati Načelnik 
opštine. 

O provedenom popisu i utvrđenom stanju komisije će 
sačiniti izvještaje, a materijalne i finansijske podatke o 
popisasnoj imovini i obavezama će iskazati u 
odgovarajućim popisnim listama koje čine sastavni dio 
izvještaja.   
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Centralna popisna komisija će na osnovu izvještaja ostalih 
komisija i sopstvenog uvida u stanje imovine i obaveza  
sačiniti svoj  Izvještaj o popisu sa prijedlogom Odluke o 
usvajanju Izvještaja i  dostaviti Načelniku opštine 
najkasnije do 01.marta 2019. godine. 

Član 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće 
se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE                 NAČELNIK OPŠTINE 

Broj:02-40-1997/18                    Vasilije Perić, dipl.ek.        

Datum:14.11.2018. godine                                                       

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, 7/17) i člana 8., 9. i 10. Pravilnika o popisu 
imovine i obaveza Opštine Ugljevik (“Službeni bilten 
opštine Ugljevik”, broj 03/17) Načelnik opštine je dana 
14.11. 2018. godine donio: 

RJEŠENjE 

O OBRAZOVANjU CENTRALNE POPISNE KOMISIJE 

 

Član 1. 

Obrazuje se Centralna popisna komisija, u sledećem 
sastavu: 

1. Midhat Zečević, predsjednik 
2. Gordana Vujević, zamjenik  predsjednika 
3. Boško Lukić,član                  

 

U slučaju spriječenosti nekog člana komisije zamjenjuje ga 
Zdravka Vukašinović. 

 

Član 2. 

Zadatak Centralne komisije je da koordinira rad 
pojedinačnih popisnih komisija u skladu sa odredbama 
Pravilnika o popisu imovine i obaveza opštine Ugljevik 
(“Službeni bilten opštine Ugljevik”, broj: 03/17). 

Centralna popisna komisija će na osnovu izvještaja 
pojedinačnih popisnih komisija sačiniti konačan izvještaj o 
popisu imovine i obaveza Opštine sa stanjem na dan 
31.12.2018. godine, koji će se dostaviti Načelniku opštine 
do 01.03.2019. godine. 

 

Član 3. 

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

 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE              NAČELNIK OPŠTINE 

Broj:02-40-2001/18                     Vasilije Perić, dipl.ek.        

Datum:14.11.2018. godine                                                       

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
7/17) i člana 8., 9. i 10. Pravilnika o popisu imovine i 
obaveza Opštine Ugljevik (“Službeni bilten opštine Ugljevik”, 
broj 03/17) Načelnik opštine je dana 14.11. 2018. godine 
donio: 

 

 

 

RJEŠENjE 

O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA POPIS GOTOVINE I 

GOTOVINSKIH EKVIVALENATA, POTRAŽIVANJA I 

OBAVEZA 

 

Član 1. 

 

Obrazuje se Komisija za popis gotovine i gotovinskih 
ekvivalenata, potraživanja i obaveza Opštine, u sledećem 
sastavu: 

1. Jelena Džino, predsjednik 
2. Ružica Sekulić, član  
3. Vanja Zekić, član 

U slučaju spriječenosti nekog člana komisije zamjenjuja ga 
Dijana Tomić. 

Član 2. 

 

Zadatak Komisije iz prethodne tačke ovog Rješenja je da 
izvrši popis gotovine i gotovinskih ekvivalenata, potraživanja 
i obaveza, u skladu sa odredbama Pravilnika o popisu 
imovine i obaveza Opštine Ugljevik (“Službeni bilten opštine 
Ugljevik”,broj: 03/17).  
Komisija će izvršiti popis sa stanjem na dan 31. decembar 
2018. godine i sačiniti Izvještaj o izvršenom popisu.  
Popisne liste i Izvještaj o izvršenom popisu dostavljaju se 
Centralnoj popisnoj komisiji, najkasnije do 25. februara 2019. 
godine. 

 

Član 3. 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće 
se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE                 NAČELNIK OPŠTINE 

Broj:02-40-1998/18                    Vasilije Perić, dipl.ek.        

Datum:14.11.2018. godine                                                       

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
7/17) i člana 8., 9. i 10. Pravilnika o popisu imovine i 
obaveza Opštine Ugljevik (“Službeni bilten opštine Ugljevik”, 
broj 03/17) Načelnik opštine je dana 14.11. 2018. godine 
donio: 

 

RJEŠENjE 

O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA POPIS NEPOKRETNOSTI 
I STALNIH SREDSTAVA U FAZI PRIBAVLJANJA 

 

Član 1. 

 

Obrazuje se Komisija za popis nepokretnosti i stalnih 
sredstava u fazi pribavljanja, u sledećem sastavu:  

1. Zoran Rikić, predsjednik 
2. Ratomir Marković,član 
3. Dževid Ahmetović, član 

У slučaju spriječenosti nekog člana komisije zamjenjuje ga 
Svjetlana Lukić. 

Član 2. 
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Zadatak Komisije iz prethodne tačke ovog Rješenja je da 
izvrši popis nepokretnosi i stalnih sredstava u fazi 
pribavljanja (zemljište, stambeni objekti i dr.) u skladu sa 
odredbama Pravilnika o popisu imovine i obaveza opštine 
Ugljevik (“Službeni bilten opštine Ugljevik”, broj: 03/17).  
Komisija će izvršiti popis sa stanjem na dan 31. decembar 
2018. godine i sačiniti Izvještaj o izvršenom popisu.  
Popisne liste i Izvještaj o izvršenom popisu dostavljaju se 
Centralnoj popisnoj komisiji, najkasnije do 25. februara 2019. 
godine. 

 

Član 3. 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće 
se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“. 

 

 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE                NAČELNIK OPŠTINE 

Broj:02-40-2000/18                    Vasilije Perić, dipl.ek.        

Datum:14.11.2018. godine                                                       

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
7/17) i člana 8., 9. i 10. Pravilnika o popisu imovine i 
obaveza Opštine Ugljevik (“Službeni bilten opštine Ugljevik”, 
broj 03/17) Načelnik opštine je dana 14.11. 2018. godine 
donio: 

RJEŠENjE 

O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA POPIS NEMATERIJALNE 

PROIZVEDENE IMOVINE, OPREME, SITNOG INVENTARA 

I MATERIJALA 

 

Član 1. 

 

Obrazuje se Komisija za popis nematerijalne proizvedene 
imovine, opreme, sitnog inventara i materijala, u sledećem 
sastavu: 

1. Danijel Jovanović, predsjednik 
2. Slađana Stojić, član 
3. Ahmed Čolić, član 

У slučaju spriječenosti nekog člana komisije zamjenjuje 
ga Ranka Petrović. 

Član 2. 

Zadatak Komisije iz prethodne tačke ovog Rješenja je da 
izvrši popis nematerijalne proizvedene imovine, opreme, 
sitnog inventara i materijala u skladu sa odredbama 
Pravilnika o popisu imovine i obaveza opštine Ugljevik 
(“Službeni bilten opštine Ugljevik”, broj: 03/17).  
Komisija će izvršiti popis sa stanjem na dan 31. decembar 
2018. godine i sačiniti Izvještaj o izvršenom popisu.  
Popisne liste i Izvještaj o izvršenom popisu dostavljaju se 
Centralnoj popisnoj komisiji, najkasnije do 25. februara 
2019. godine. 

Član 3. 

 

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

 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE                NAČELNIK OPŠTINE 

Broj:02-40-1998/18                    Vasilije Perić, dipl.ek.        

Datum:14.11.2018. godine                                                       

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, 7/17) i člana 8., 9. i 10. Pravilnika o popisu 
imovine i obaveza Opštine Ugljevik (“Službeni bilten 
opštine Ugljevik”, broj 03/17) Načelnik opštine je dana 
03.12. 2018. godine donsi: 

 

RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA 

O OBRAZOVANjU CENTRALNE POPISNE KOMISIJE 

 

Član 1. 

 

U Rješenju broj: 02-40-2001 /18 od 14.11.2018. godine u 
članu 1. stav 1. tačka 2. mijenja se i glasi: 

„ 2. Dragan Jevtić, zamjenik predsjednika..“ 

 

Član 2. 

 

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

 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE                NAČELNIK OPŠTINE 

Broj:02-40-2058/18                    Vasilije Perić, dipl.ek.        

Datum:14.11.2018. godine                                                       

 

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 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 
 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinska uprava 
Ugljevik,  za mjesec oktobar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije : 

-412900- Ostali rashodi.......................................   2.100,00 KM 

na poziciju : 

-487300- Transferi jedinicama lokalne samouprave 
..................................................................................   2.000,00 
KM 

-487400- Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja 
.................................................................... 100,00 KM 

 

II 

 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po 
tačci 1 ovog Rješenja. 

III 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                                          

Broj: 02/5-40-2042/18                                                                                            

Datum: 27.11.2018.god                                                  
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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 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinska uprava 
Ugljevik,  za mjesec oktobar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije : 

 

-412900- Ostali rashodi....................................  700,00 KM 

na poziciju : 

-412300- Rashodi za režijski materijal .......... 700,00 KM 

 

II 

 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po 
tačci 1 ovog Rješenja. 

III 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                  NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                

Broj: 02/5-40-2043/18                                                                                            

Datum: 27.11.2018.god                                                  

 

  Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Srednjoškolski 
centar „Mihailo Petrović Alas“,  za mjesec novembar, da  
može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog 
budžeta sa pozicije : 

-511300- Izdaci za nabavku opreme .................. 700,00 KM 

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 
.............................................................................. 350,00 KM 

 

na poziciju : 

-511200- Izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje 
....................................................... 1.050,00 KM 

 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po 
tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                 

Broj: 02/5-40-2030/18                                                                                            

Datum: 27.11.2018.god         

                                      

 Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. 
Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centar za kulturu „Filip 
Višnjić“  Ugljevik,  za mjesec oktobar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije : 

 

-412400- Rashodi za materijal za posebne namjene 
............................................................................   400,00 KM 

na poziciju : 

-413900-Rashodi za zatezne kamate ............ 400,00 KM 

 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po 
tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                

Broj: 02/5-40-2020/18                                                                                            

Datum: 27.11.2018.god                                                  

        

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Socijalna zaštita 
Ugljevik,  za mjesec oktobar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije : 

 

-416100- Doznake na ime soc.zaštite koje se isplaćuju iz 
budžeta opština .......................................... 2.152,00 KM 

 

na poziciju : 

 

-416300- Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite 
............................................................................ 2.152,00 
KM 

 

II 
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Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po 
tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE            Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                  

Broj: 02/5-40-2039/18                                                                                            

Datum: 03.12.2018.god                                                  

    

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Socijalna zaštita 
Ugljevik,  za mjesec oktobar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije : 

 

-416100- Doznake na ime soc.zaštite koje se isplaćuju iz 
budžeta opština ................................................. 1.760,00 KM 

 

na poziciju : 

-416300- Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite 
........................................................................... 1.760,00 KM 

 

II 

 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po 
tačci 1 ovog Rješenja. 

III 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                     NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                   Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                              

Broj: 02/5-40-2052/18                                                                                            

Datum: 03.12.2018.god         

                                                                                                                         

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Sportsko rekreativni 
centar „Rudar“  Ugljevik,  za mjesec oktobar, da  može izvršiti 

realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije 
: 

 

-412300- Rashodi za režijski materijal ..  1.020,00 KM 

 

na poziciju : 

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 
............................................................................   610,00 KM 

-412700- Rashodi za stručne usluge.................  410,00 KM 

 

II 

 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po 
tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                     NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-2036/18                     Vasilije Perić, dipl.ek                                                                       

Datum: 03.12.2018.god                                                  

  

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Agencija za razvoj MSP  
Ugljevik,  za mjesec novembar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije: 

 

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 
...........................................................................   150,00 KM 

 

na poziciju : 

-413900- Rashodi za zatezne kamate .........   150,00 KM 

 

II 

 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po 
tačci 1 ovog Rješenja. 

 

III 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                

Broj: 02/5-40-2034/18                                                                                            

Datum: 03.12.2018.god                                                  

            

  Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
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Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinska uprava 
Ugljevik,  za mjesec novembar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije : 

 

-414100- Subvencije ...................................  10.000,00 KM 

 

na poziciju : 

-415200- Tekući grantovi ............................. 10.000,00 KM 

 

II 

 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po 
tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                    NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-2069/18                   Vasilije Perić, dipl.ek                                                                    

Datum: 03.12.2018.god                                                  

 

  Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinska uprava 
Ugljevik,  za mjesec oktobar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije : 

 

-414100- Subvencije ....................................  20.000,00 KM 

 

na poziciju : 

-415200- Tekući grantovi ............................ 20.000,00 KM 

 

II 

 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po 
tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                    NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-2103/18                    Vasilije Perić, dipl.ek                                                                    

Datum: 12.12.2018.god                                                  

                                                                            

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Agencija za razvoj MSP  
Ugljevik,  za mjesec decembar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije: 

 

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 
..............................................................................   450,00 KM 

 

na poziciju : 

-411300- Rashodi naknade plate za vrijeme bolovanja 
..............................................................................   450,00 KM 

 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po 
tačci 1 ovog Rješenja. 

III 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK             

 NAČELNIK OPŠTINE                NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-2076/18                Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                

Datum: 12.12.2018.god                                                  

 

    

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centar za kulturu 
„Filip Višnjić“  Ugljevik,  za mjesec decembar, da  može 
izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa 
pozicije : 

 

-412500- Rashodi za tekuće održavanje ..........   500,00 KM 

 

na poziciju : 

-412700- Rashodi za stručne usluge ................   500,00 KM 

 

II 

 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po 
tačci 1 ovog Rješenja. 
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III 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK               NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                    

Broj: 02/5-40-2082/18                                                                                            

Datum: 12.12.2018.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Centar za socijalni rad  
Ugljevik,  za mjesec oktobar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije : 

 

-412300- Rashodi za režijski materijal .......... 172,00 KM 

-412700- Rashodi za stručne usluge .................. 314,00 KM 

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima ......... 130,00 KM 

 

na poziciju : 

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 
..............................................................................  486,00 KM 

-412600- Rashodi po osnovu putovanja .............  130,00 KM 

 

II 

 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po 
tačci 1 ovog Rješenja. 

III 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                               

Broj: 02/5-40-2085/18                                                                                            

Datum: 12.12.2018.god          

                                       

 Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinska uprava 
Ugljevik,  za mjesec oktobar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije : 

 

-414100- Subvencije .....................................  10.500,00 KM 

-412900- Ostali rashodi ..................................      668,00 KM 

  

na poziciju : 

-415200- Tekući grantovi ................................. 10.500,00 KM 

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima ...........  668,00 KM 

 

II 

 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tačci 1 
ovog Rješenja. 

III 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                     NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                    Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                             

Broj: 02/5-40-2116/18                                                                                            

Datum: 13.12.2018.god      

                                           

 Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinska uprava 
Ugljevik,  za mjesec oktobar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije : 

Budžetska rezerva .........................................  10.000,00 KM 

 

na poziciju : 

-415200- Tekući grantovi ............................. 10.000,00 KM 

 

II 

 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po 
tačci 1 ovog Rješenja. 

III 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK              NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE             Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                    

Broj: 02/5-40-2117/18                                                                                            

Datum: 13.12.2018.god       

                                            

 Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 
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Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinska uprava 
Ugljevik,  za mjesec novembar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije : 

 

-413300- Rashodi za kamate za primljene zajmove 
..........................................................................26.000,00 KM 

 

na poziciju : 

-412700- Rashodi za stručne usluge ............ 5.000,00 KM 

-412800- Rashodi za održavanje javnih površina 
........................................................................ 21.000,00 KM 

 

II 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po 
tačci 1 ovog Rješenja. 

III 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                  NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-2141/18                   Vasilije Perić, dipl.ek                                                                         

Datum: 14.12.2018.god            

 

                                  

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Agencija za razvoj MSP  
Ugljevik,  za mjesec novembar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije: 

 

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik. usluga 
................................................................................... 5,00 KM 

 

na poziciju : 

-413900- Rashodi za zatezne kamate 
.................................................................................. 5,00 KM 

 

II 

 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po 
tačci 1 ovog Rješenja. 

III 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                     NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-2099/18                    Vasilije Perić, dipl.ek                                                                      

Datum: 14.12.2018.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Dječiji vrtić „Duško 
Radović“  Ugljevik,  za mjesec oktobar, da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa 
pozicije: 

 

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 
............................................................................ 4.630,00 KM 

 

na poziciju : 

 

-411300- Rashodi za naknadu plate za vrijeme bolovanja 
............................................................................ 4.630,00 KM 

 

II 

 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po 
tačci 1 ovog Rješenja. 

III 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK 
OPŠTINE                 NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-2110/18                    Vasilije Perić, dipl.ek                                                                      

Datum: 14.12.2018.god                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Dječiji vrtić „Duško 
Radović“  Ugljevik,  za mjesec decembar, da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa 
pozicije: 

 

-412300- Rashodi za režijski materijal ......... 287,00 KM 

 

na poziciju : 

-412400- Rashodi za materijal za posebne namjene 
.............................................................................. 287,00 KM 

 

II 

 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po 
tačci 1 ovog Rješenja. 
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III 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE               NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-2104/18               Vasilije Perić, dipl.ek                                                                       

Datum: 14.12.2018.god        

                                         

 Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinska uprava 
Ugljevik,  za mjesec oktobar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije : 

 

Budžetska rezerva ............................................  5.000,00 KM 

 

na poziciju : 

-416100- Doznake građanima ............................ 5.000,00 KM 

 

II 

 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po 
tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                       NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                     Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                          

Broj: 02/5-40-2142/18                                                                                            

Datum: 18.12.2018.god               

                                    

  Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinska uprava 
Ugljevik,  za mjesec oktobar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije : 

 

-412900- Ostali rashodi .................................  863,00 KM 

 

na poziciju : 

-412300- Rashodi za režijski materijal ......... 863,00 KM 

 

II 

 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po 
tačci 1 ovog Rješenja. 

III 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                   NAČELNIK OPŠTINE 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                

Broj: 02/5-40-2143/18                                                                                            

Datum: 18.12.2018.god                                                  

                                                                              

  Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinska uprava 
Ugljevik,  za mjesec oktobar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije : 

 

-412900- Ostali rashodi .................................  810,00 KM 

-414100- Subvencije ..................................... 10.000,00 KM 

 

na poziciju : 

 

-412300- Rashodi za režijski materijal ........ 810,00 KM 

-416100- Doznake građanima koje se isp.iz budžeta 
........................................................................ 10.000,00 KM 

 

II 

 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po 
tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                   NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-2070/18                   Vasilije Perić, dipl.ek                                                                         

Datum: 05.12.2018.god     

                                            

  Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 
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Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Srednjoškolski centar 
„Mihailo Petrović Alas“,  za mjesec novembar, da  može 
izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa 
pozicije : 

 

-412500- Rashodi za tekuće održavanje ..... 502,00 KM 

 

na poziciju : 

-412900- Ostali rashodi ............................ 500,00 KM 

-511200- Izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje                 
........................................................................... 2,00 KM 

 

II 

 

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog 
budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po 
tačci 1 ovog Rješenja. 

 

III 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće 
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.  

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                 NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-2062/18                 Vasilije Perić, dipl.ek                                                                              

Datum: 04.12.2018.god            

                                    

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“  
Ugljevik,  za mjesec avgust, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta  sa pozicije   : 

 

-411200-Rashodi za bruto naknade.........................646,00KM 

 

-Na poziciju : 

-411300-Rashodi za naknadu plata........................260,00KM 

-412600-Rashodi po osnovu putovanja...................386,00KM 

 

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 

NAČELNIK OPŠTINE                    Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                               

Broj: 02/5-40-1854 /18                                                                                             

Datum: 19.10.2018.god                                                 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za socijalni rad  
Ugljevik,  za mjesec septembar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta  sa pozicije   : 

-412900-Ostali rashodi.....................................202,00KM 

 

-Na poziciju : 

-412300-Rashodi za režijski materijal...........202,00KM 

 

 

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                NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1857 /18               Vasilije Perić, dipl.ek                                                                            

Datum: 22.10.2018.god                                                 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječiji vrtić „Duško 
Radović“  Ugljevik,  za mjesec septembar, da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta  sa 
pozicije   : 

 

-411200-Bruto naknade troškova 
zaposlenih....................................................2.447,00KM 
-412200-Rashodi po osnovu utr.ener.komun.i 
komun.usluga.....................................................300,00KM 

 

-Na poziciju : 

-411300-Rashodi za naknadu 
plata...........................................................2.447,00KM 

-419100-Rashodi po sudskim 
rješenjima..................................................300,00KM 

 

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“.  
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REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                            NAČELNIK 
OPŠTINE               NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1862 /18                  Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                  

Datum: 23.10.2018.god          

                                        

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj upravi  
Ugljevik,  za mjesec septembar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta  sa pozicije   : 

-631900-Ostali izdaci....................................5.000,00KM 

 

-Na poziciju : 

-638100-Ostali izdaci iz tran.sa drug.........5.000,00KM 

 

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 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                           

Broj: 02/5-40-1875 /18                                                                                             

Datum: 23.10.2018.god                                                 

 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za socijalni 
rad  Ugljevik,  za mjesec septembar, da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta  sa 
pozicije   : 

-412200-Rashodi po osnovu utr.komun.i 
komunak.usluga.......................................................428,00KM 

 

-Na poziciju : 

-412300-Rashodi za režijski materijal.............149,00KM 

-412600-Rashodi po osnovu putovanja.................186,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge........................93,00KM 

 

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              NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1840 /18                 Vasilije Perić, dipl.ek                                                                           

Datum: 17.10.2018.god                                                

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj upravi  
Ugljevik,  za mjesec septembar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta  sa pozicije   : 

-414100-Subvencije za privredu i 
poljoprivredu...................................................10.000,00KM 

 

-Na poziciju : 

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz 
budžeta................................................................10.000,00KM 

 

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                  NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1846 /18                 Vasilije Perić, dipl.ek                                                                            

Datum: 17.10.2018.god                                                 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“  
Ugljevik,  za mjesec septembar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta  sa pozicije   : 

-411200-Rashodi za bruto naknade................2.550,00KM 

 

-Na poziciju : 

-412900-Ostali rashodi................................2.550,00KM 

 

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 

NAČELNIK OPŠTINE                   Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                         

Broj: 02/5-40-1806/18                                                                                        

Datum: 10.10.2018.god         

                                         

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Agenciji za razvoj 
MSP  Ugljevik,  za mjesec septembar, da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta  sa 
pozicije   : 

-412900-Ostali rashodi..................................3.390,00KM 

 

-Na poziciju : 

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.enr.komun. i 
komun.usluga.........................................................130,00KM 

-412600-Rashodi po osnovu putova................... 150,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge.................3.100,00KM 

-413900-Rashodi po osnovu zateznih kamata.....10,00KM 

 

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                    NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1850 /18                   Vasilije Perić, dipl.ek                                                                          

Datum: 18.10.2018.god                                                 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Dječijem vrtiću 
„Duško Radović“ Ugljevik,  za mjesec septembar, da  može 
izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta  sa 
pozicije   : 

-411200-Rashodi za bruto naknade....................6.910,00KM 

 

-Na poziciju : 

-411100-Rashodi za bruto plate.......................6.910,00KM 

 

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                     NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1821 /18                    Vasilije Perić, dipl.ek                                                                          

Datum: 12.10.2018.god      

                                           

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za socijalni 
rad  Ugljevik,  za mjesec septembar, da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta  sa 
pozicije   : 

-411200-Rashodi za bruto naknade...................4.715,00KM 

 

-Na poziciju : 

-411400-Rashodi za otpremnine.......................4.715,00KM 

 

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                     NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02/5-40-1826 /18                    Vasilije Perić, dipl.ek 

Datum: 15.10.2018.god 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Ageniciji za razvoj MSP  
Ugljevik,  za mjesec septembar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta  sa pozicije   : 

 

-411200-Rashodi za bruto naknade..............500,00KM 

 

-Na poziciju : 

-411300-Rashodi za naknadu plate................500,00KM 

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                   NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1800 /18                 Vasilije Perić, dipl.ek                                                                            

Datum: 09.10.2018.god                                                 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za 
socijalni rad  Ugljevik,  za mjesec septembar, da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta  sa 
pozicije   : 

-411200-Rashodi za bruto naknade..................20.300,00KM 

-413900-Rashodi po osnovu zateznih kamata......227,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge.........................27,00KM 

 

-Na poziciju : 

-411100-Rashodi za bruto plate......................20.300,00KM 

-412900-Ostali rashodi........................................254,00KM 

 

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                   NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1817 /18                 Vasilije Perić, dipl.ek                                                                            

Datum: 11.10.2018.god                                                 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“  Ugljevik,  za mjesec septembar, da  može 
izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta  sa 
pozicije   : 

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.energ.kom.i 
komun.usluga........................................................500,00KM 

 

-Na poziciju : 

-412600-Rashodi po osnovu putova....................300,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge...................200,00KM 

 

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                  NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1799 /18                 Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                    

Datum: 09.10.2018.god        

                                          

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj upravi  
Ugljevik,  za mjesec oktobar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta  sa pozicije   : 

-414100-Subvencije za privredu i poljopr...49.500,00KM 

 

-Na poziciju : 

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz 
budžeta..............................................................49.500,00KM 

 

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                NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1803 /18               Vasilije Perić, dipl.ek                                                                              

Datum: 09.10.2018.god                                                 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Agencija za razvoj MSP  
Ugljevik,  za mjesec avgust, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta  sa pozicije   : 

 

-411200-Rashodi za bruto naknade...............2.000,00KM 

 

-Na poziciju : 

-412900-Ostali rashodi..................................2.000,00KM 
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Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog Rješenja. 
 

III 

 

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

               

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE               NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1954 /18              Vasilije Perić, dipl.ek                                                                            

Datum: 07.11.2018.god                                                 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Agencija za razvoj MSP  
Ugljevik,  za mjesec oktobar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta  sa pozicije   : 

-411200-Rashodi za bruto naknade........................400,00KM 

-412300-Rashodi za režijski materijal...............270,00KM 

 

-Na poziciju : 

-411300-Rashodi za naknadu plata......................400,00KM 

-412900-Ostali rashodi.......................................270,00KM 

 

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                   NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1955 /18                  Vasilije Perić, dipl.ek                                                                           

Datum: 07.11.2018.god                                                 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“  
Ugljevik,  za mjesec oktobar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta  sa pozicije   : 

 

-411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih.....3.785,00KM 

-412300-Rashodi za režijski materijal................685,00KM 

 

-Na poziciju : 

 

-411200-Rashodi za bruto naknade...................3.785,00KM 

-412900-Ostali rashodi......................................685,00KM 

 

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               NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1958 /18              Vasilije Perić, dipl.ek                                                                               

Datum: 07.11.2018.god     

                                           

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“  
Ugljevik,  za mjesec oktobar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta  sa pozicije   : 

 

-411200-Rashodi za bruto naknade.............1.160,00KM 

 

-Na poziciju : 

-412900-Ostali rashodi...............................1.160,00KM 

 

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                     NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1895 /18                   Vasilije Perić, dipl.ek                                                                          

Datum: 30.10.2018.god                                                 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za socijalni 
rad  Ugljevik,  za mjesec septembar, da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta  sa 
pozicije   : 
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-412200-Rashodi po osnovu el.eneg.kom.i 
komun.usluga.........................................................70,00KM 

-Na poziciju : 

-412900-Ostali rashodi.....................................70,00KM 

 

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                    NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1904 /18                   Vasilije Perić, dipl.ek                                                                          

D atum: 30.10.2018.god                                                 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinska uprava  
Ugljevik,  za mjesec oktobar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta  sa pozicije   : 

 

-414100-Subvencije za privredu i 
poljoprivredu....................................................10.000,00KM 

 

-Na poziciju : 

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz 
budžeta..................................................................10.000,00K
M 

 

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                  NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1919 /18                 Vasilije Perić, dipl.ek                                                                      

Datum: 31.10.2018.god         

                                       

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj upravi 
Ugljevik,  za mjesec septembar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta  sa pozicije   : 

 

-412900-Ostali rashodi......................................1.443,00KM 

 

-Na poziciju : 

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima...........1.443,00KM 

 

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                     NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1905 /18                    Vasilije Perić, dipl.ek                                                                      

Datum: 30.10.2018.god   

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU Centru za kulturu 
„Filip Višnjić“  Ugljevik,  za mjesec oktobar, da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta  sa 
pozicije   : 

 

-411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih.....650,00KM 

 

-Na poziciju : 

 

-411300-Rashodi za naknadu plate.....................650,00KM 

 

 

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                 NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1947 /18                 Vasilije Perić, dipl.ek                                                                                                                                               

Datum: 07.11.2018.god     

                                            

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
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člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“  
Ugljevik,  za mjesec septembar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta  sa pozicije   : 

 

-411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih...11.877,00KM 

 

-Na poziciju : 

-411200-Rashodi za bruto naknade....................1.750,00KM 

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener...........5.022,00KM 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje............5.105,00KM 

 

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                   NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1950/18                   Vasilije Perić, dipl.ek                                                                           

Datum: 07.11.2018.god   

                                             

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“  Ugljevik,  za mjesec oktobar, da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta  sa 
pozicije   : 

 

 

-411200-Rashodi za bruto naknade................1.000,00KM 

 

-Na poziciju : 

-412900-Ostali rashodi.................................1.000,00KM 

 

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                  NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1944 /18                 Vasilije Perić, dipl.ek                                                                            

Datum: 07.11.2018.god                                                 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SŠC „Mihailo 
Petrović Alas“  Ugljevik,  za mjesec oktobar, da  može izvršiti 
realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta  sa 
pozicije   : 

 

-412300-Rashodi za režijski materijal...............300,00KM 

 

-Na poziciju : 

-412400-Rashodi za materijal za pos.namjene....300,00KM 

 

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                NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1943 /18                Vasilije Perić, dipl.ek                                                                             

Datum: 07.11.2018.god                                                 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

 

Odobrava se budžetskom  korisniku  JU SRC „Rudar“  
Ugljevik,  za mjesec septembar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta  sa pozicije   : 

 

-412900-Ostali rashodi..........................................55,00KM 

 

-Na poziciju : 

-412200-Rashodi po osnovu utroška el.ener......55,00KM 

 

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                                             
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NAČELNIK OPŠTINE                     NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1933 /18                    Vasilije Perić, dipl.ek                                                                         

Datum: 05.11.2018.god                                                 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018.godinu, Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se budžetskom  korisniku  Opštinskoj upravi  
Ugljevik,  za mjesec oktobar, da  može izvršiti realokacija 
sredstava u okviru operativnog budžeta  sa pozicije   : 

 

-414100-Subvencije......................................20.000,00KM 

 

-Na poziciju : 

-415200-Grantovi u zemlji.........................20.000,00KM 

 

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              NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1948 /18              Vasilije Perić, dipl.ek                                                                               

Datum: 06.11.2018.god             

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) 
i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

  

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centru za socijalni 
rad  Ugljevik da može u mjesecu septembru,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sljedećim 
pozicijama na : 

 

 

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener...............204,00KM 

 

Na poziciju Socijalne zaštite: 

-416300-Doznake pružiocima usluge soc.zaš...3.545,00KM 

 

II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I 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               NAČELNIK OPŠTINE 

Broj: 02/5-40-1904 /18              Vasilije Perić, dipl.ek                         

Datum, 30.10.2018.god.           

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) 
i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

  

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU SRC „Rudar“  
Ugljevik da može u mjesecu septembru,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sljedećim 
pozicijama na : 

 

-411200-Rashodi za bruto naknade.............1.790,00KM 

 

II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za 
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I 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 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić, dipl.ek 

Broj: 02/5-40-1909 /18                                       

Datum, 30.10.2018.god 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ( 
„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

  

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Dječijem vrtiću 
„Duško RAdović“  Ugljevik da može u mjesecu 
septembru,unaprijed  unijeti sredstva  u okviru operativnog 
budžeta   na sljedećim pozicijama na : 

 

-411200-Bruto naknade troškova zaposleni...2.126,00KM 

 

II 
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Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I 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 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić, dipl.ek 

Broj: 02/5-40-1893 /18                                       

Datum, 26.10.2018.god.                                       

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ( 
„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

  

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU SRC „Rudar“  
Ugljevik da može u mjesecu septembru,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sljedećim 
pozicijama na : 

 

-411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih..11.877,00KM 

 

 

II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I 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 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić, dipl.ek 

Broj: 02/5-40-1950 /18                                       

Datum, 07.11.2018.god.                                       

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

  

Odobrava se  budžetskom korisniku  Agenciji za razvoj MSP  
Ugljevik da može u mjesecu avgustu,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sljedećim 
pozicijama na fond 03 : 

 

-412900-Ostali rashodi................................11.960,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge.................1.461,00KM 

 

II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I 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 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek 

Broj: 02/5-40-1938 /18                                       

Datum, 06.11.2018.god 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ( 
„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

  

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Agenciji za razvoj MSP  
Ugljevik da može u mjesecu avgustu,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sljedećim 
pozicijama na fond 03 : 

 

-412900-Ostali rashodi.................................146,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge................680,00KM 

 

II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I 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 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek 

Broj: 02/5-40-1939 /18                                       

Datum, 06.11.2018.god.                                       

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 
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Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centru za socijalni 
rad  Ugljevik da može u mjesecu septembru,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sljedećim 
pozicijama na  : 

 

-412900-Ostali rashodi......................................307,00KM 

 

II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I 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 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić, dipl.ek 

Broj: 02/5-40-1857 /18                                       

Datum, 22.10.2018.god 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

I 

  

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centru za kulturu 
„Filip Višnjić“  Ugljevik da može u mjesecu 
septembr,unaprijed  unijeti sredstva  u okviru operativnog 
budžeta   na sljedećim pozicijama  : 

 

-412300-Rashodi za režijski materijal..............250,00KM 

-412600-Rashodi za službena putovanja.............100,00KM 

-412700-Rashodi za stručne usluge......................700,00KM 

 

II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I 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 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek 

Broj: 02/5-40-1867 /18                                       

Datum, 23.10.2018.god 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

  

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU SRC „Rudar“  
Ugljevik da može u mjesecu avgustu,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sljedećim 
pozicijama  : 

-411200-Rashodi za bruto naknade.....................650,00KM 

 

II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I 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 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić, dipl.ek 

Broj: 02/5-40-1849 /18                                       

Datum, 18.10.2018.god 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ( 
„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

  

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinskoj upravi  
Ugljevik da može u mjesecu avgustu,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sljedećim 
pozicijama  : 

 

 

-412800-Rashodi za usluge održavanja...........62.500,00KM 

-412300-Rashodi za režijski materijal...........4.550,00KM 

 

II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I 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 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić, dipl.ek 

Broj: 02/5-40-1823 /18                                       

Datum, 12.10.2018.god 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 
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I 

 Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinskoj upravi  
Ugljevik da može u mjesecu septembru,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sljedećim 
pozicijama  : 

 

-412700-Rashodi za stručne usluge................10.000,00KM 

 

II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za 
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I 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 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek 

Broj: 02/5-40-1845 /18                                       

Datum, 17.10.2018.god 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

  

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU SRC „Rudar“  
Ugljevik da može u mjesecu septembru,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sljedećim 
pozicijama  : 

 

-411200-Rashodi za bruto naknade..................6.250,00KM 

 

II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I 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 

NAČELNIK OPŠTINE                 Vasilije Perić, dipl.ek 

Broj: 02/5-40-1806 /18                                       

Datum, 10.10.2018.god.                                       

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

  

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centru za socijalni 
rad  Ugljevik da može u mjesecu septembru,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sljedećim 
pozicijama : 

 

-412500-Rashodi za tekuće održavanje................17,00KM 
-412900-Ostali rashodi.......................................105,00KM 

 

II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I 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 

NAČELNIK OPŠTINE                Vasilije Perić, dipl.ek 

Broj: 02/5-40-1826 /18                                       

Datum, 15.10.2018.god.                                       

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

  

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centru za socijalni 
rad  Ugljevik da može u mjesecu septembru,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sljedećim 
pozicijama  : 

 

-412200-Rashodi po osnovu kom.i 
komunak.usluga..................................................812,00KM 

 

Na poziciju Socijalne zaštite: 

-416300-Doznake pružiocima usluga................4.280,00KM 

 

II 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I 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 

NAČELNIK OPŠTINE              Vasilije Perić, dipl.ek 

Broj: 02/5-40-1840 /18                                       

Datum, 17.10.2018.god 
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Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi(„Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. Statuta 
opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) 
i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 
2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

  

Odobrava se  budžetskom korisniku  Agenciji za razvoj MSP  
Ugljevik da može u mjesecu septembru,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sljedećim 
pozicijama  : 

 

-411100-Rashodi za bruto plate.....................4.000,00KM 

 

II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I 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 

NAČELNIK OPŠTINE                  Vasilije Perić, dipl.ek 

Broj: 02/5-40-1801 /18                                       

Datum, 09.10.2018.god 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  97/16) člana 68. 
Statuta opštine Ugljevik  („ Službeni bilten opštine ugljevik“, 
broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

  

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU SRC „Rudar“  
Ugljevik da može u mjesecu septembru,unaprijed  unijeti 
sredstva  u okviru operativnog budžeta   na sljedećim 
pozicijama  : 

 

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

 

II 

 

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos 
operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja 
izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I 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 

NAČELNIK OPŠTINE               Vasilije Perić, dipl.ek 

Broj: 02/5-40-1820 /18                                       

Datum, 12.10.2018.god. 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj : 02-404-119/18 

Datum, 28.11.2018.g. 

 

 

Na osnovu  člana 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj samoupravi 
(,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16), člana 18. i člana 25. 
Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 
), Načelnik Opštine Ugljevik,  

d o n o s i  

 

O  D  L  U  K  U 
O PRISTUPANjU POSTUPKU JAVNE NABAVKE RADOVA 

 

Član 1. 

 

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne 
nabavke radova rekonstrukcije dionice puta Mićići-Stankovići 
R 459, ukupne dužine 1050 m i širine kolovoza 2,5 m. 

Nabavka iz prethodnog stava provešće se primjenom 
otvorenog postupka javne nabavke.  

 

Član 2. 

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke 
iznosi 41.500,00 KM bez zaračunatog PDV-a.Oznaka  iz 
JRJN: 45233120-6 

Predmetna nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 
2018.godinu  pod rednim brojem 11 (radovi).    

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove 
odluke  obezbjeđen je u budžetu opštine za 2018.godinu  pod 
ekonomskim kodom 511200. 

 

Član 3. 

 

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke provešće Odsjek 
za javne nabavke, investicije i nadzor, putem Komisije u 
skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima 
ugovornog organa. 

 

Član 4. 

 

Zaključenje ugovora u cilju realizacije predmetne javne 
nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim 
nabavkama i podzakonskim aktima . 

 

Odsjek za javne nabavke,                        

 investicije i nadzor                        NAČELNIK OPŠTINE 

                                                       Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

R E P U B L I K A    S R P S K A                                   

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj:02-404-118/18 

Datum:28.11.2018.g. 

 

Na osnovu  člana 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj samoupravi 
(,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16), člana 87. i člana 88. 
Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 
), Načelnik Opštine Ugljevik, donosi 
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ODLUKU O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE 
NABAVKE USLUGA 

Član 1. 

 

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne 
nabavke usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za 
vjerski objekat-kapelu u naseljenom mjestu Ravno Polje. 

Nabavka iz prethodnog stava provešće se primjenom 
konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.  

 

Član 2. 

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke 
iznosi od 600,00 KM  bez zaračunatog PDV-a. 

Oznaka predmeta nabavke preuzeta iz JRJN: 71220000-6. 

Predmetna nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 
2018. godinu pod rednim brojem 4 (usluge). 

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove 
odluke obezbijeđen je u budžetu opštine za 2018. godinu pod 
ekonomskim kodom 513700. 

 

Član 3. 

 

Realizaciju nabavke iz člana 1.ove odluke provešće Odsjek 
za javne nabavke, investicije i nadzor, putem Komisije u 
skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima 
ugovornog organa. 

Član 4. 

 

Zaključenje ugovora u cilju realizacije predmetne javne 
nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim 
nabavkama i podzakonskim aktima. 

 

 

Odsjek za javne nabavke,                        

 investicije i nadzor                        NAČELNIK OPŠTINE 

                                                       Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE 

Broj : 02-404-122/18 

Datum, 29.11.2018. godine 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona  o  lokalnoj samoupravi 
(,,Službeni  glasnik RS“, broj:97/16), člana 18., člana 25. 
Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 
39/14 ), Načelnik Opštine Ugljevik,d o n o s i  

 

O  D  L  U  K  U  

O PRISTUPANjU POSTUPKU JAVNE NABAVKE 
RADOVA 

 

Član 1. 

 

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne 
nabavke radova: 
A) Radovi na izgradnji terena za odbojku u MZ Korenita i 

B) Radovi na izgradnji terena za košarku u MZ Trnova, a sve 
shodno Predmjerima radova koji će biti sastavni dio 
tenderske dokumentacije. 

Nabavka iz prethodnog stava provešće se primjenom 
otvorenog postupka javne nabavke. 

 

 Član 2. 

 

Procijenjena vrijednost radova iz člana 1) ove odluke:  

A) Radovi na izgradnji terena za odbojku u MZ Korenita 
iznosi: 9.600,00 KM, bez zaračunatog PDV-a i 

B) Radovi na izgradnji terena za košarku u MZ Trnova 
iznosi:15.500,00 KM,bez zaračunatog  PDV-a. 

Oznaka predmeta nabavke preuzeta iz JRJN:45212200-8 
Radove iz člana 1. ove Odluke pod tačkom A) Radovi na 
izgradnji terena za odbojku u MZ Korenita, Opštinska 
uprava Opštine Ugljevik finansira u iznosu od 70% od 
ukupne vrijednosti radova, a 30% MZ Korenita. 

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove 
odluke obezbijeđen je u budžetu opštine za 2018. godinu 
pod ekonomskim kodom 511100. 

Predmetna nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 
2018. godinu pod rednim brojem 3 (radovi) za Radove na 
izgradnji terena za odbojku u MZ Korenita i pod rednim 
brojem 12 (radovi) za Radove na izgradnji terena za 
košarku u MZ Trnova. 

Član 3. 

 

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke provešće 
Odsijek za javne nabavke, investicije i nadzor, putem 
Komisije u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i 
opštim aktima ugovornog organa. 

 

Član 4. 

 

Zaključenje ugovora u cilju realizacije predmetne javne 
nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim 
nabavkama i podzakonskim aktima. 

                                                                                                        

Odsjek za javne nabavke,                        

 investicije i nadzor                        NAČELNIK OPŠTINE 

                                                       Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

R E P U B L I K A  S R P S K A                                   

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj: 02-404-132/18 

Datum, 18.12.2018. godine 

 

Na osnovu  člana 59. i 82. stav 3.  Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16), člana 68. i 
89. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten Opštine 
Ugljevik“, broj: 7/17), člana18.stav.1,  člana 90. Zakona o 
javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 ), te 
člana 2. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma 
(“Službeni bilten Opštine Ugljevik”, broj:2/15), Načelnik 
Opštine Ugljevik, donosi 

                            

O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE 
NABAVKE 

                                                                       

Član 1. 

 

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba 
i to: Nabavka novogodišnjeg reklamnog materijala. 

Oznaka predmeta nabavke preuzeta iz JRJN: 22000000-0. 

Nabavka roba iz člana 1. ove Odluke izvršiće se putem 
poziva za direktan sporazum.                                                                       

 

Član 2. 
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Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke 
je 6.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a. (slovima: 
šesthiljadai 00/100 KM). 

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2018. godinu 
pod rednim brojem 32 (Javne nabavke putem direktnih 
sporazuma u skladu sa Pravilnikom). 

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove 
Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine Ugljevik za 2018. 
godinu pod ekonomskim kodom 412700.                                                                      

 

Član 3. 

Realizaciju nabavke iz člana 1.ove Odluke provešće 
Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, u skladu sa 
postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima 
ugovornog organa.    

   Član 4. 

Zaključenje ugovora u cilju realizacije predmetne javne 
nabavke izvršiće se u skladu sa Zakonom o javnim 
nabavkama i podzakonskim aktima. 

 

Odsjek za javne nabavke,                        

 investicije i nadzor                        NAČELNIK OPŠTINE 

                                                       Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

R E P U B L I K A  S R P S K A                                   

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE   

Broj: 02-404-131/18 

Datum, 18.12.2018. godine 

 

 

Na osnovu  člana 59. i 82. stav 3.  Zakona  o  lokalnoj 
samoupravi (,,Službeni  glasnik RS“, broj: 97/16), člana 68. i 
89. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni  bilten Opštine 
Ugljevik“, broj: 7/17), člana18.stav.1,  člana 90. Zakona o 
javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 ), te člana 
2. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma 
(“Službeni bilten Opštine Ugljevik”, broj:2/15), Načelnik 
Opštine Ugljevik, donosi  

 

O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE 
NABAVKE 

                                                                       

Član 1. 

 

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 
usluga i to: Nabavka usluga uređenja opštinskih površina u 
MZ Tutnjevac. 

Oznaka predmeta nabavke preuzeta iz JRJN: 90900000-6. 

Nabavka usluga iz člana 1. ove Odluke izvršiće se putem 
poziva za direktan sporazum.                                                                      

 

Član 2. 

 

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke 
je 5.800,00 KM bez zaračunatog PDV-a. (slovima: 
pethiljadaosamstotinai 00/100 KM). 

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2018. godinu 
pod rednim brojem 33 (Javne nabavke putem direktnih 
sporazuma u skladu sa Pravilnikom). 

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove 
Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine Ugljevik za 2018. 
godinu pod ekonomskim kodom 412500.                                                                     

 

Član 3. 

 

Realizaciju nabavke iz člana 1.ove Odluke provešće 
Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, u skladu sa 
postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima 
ugovornog organa.    

   Član 4. 

 

Zaključenje ugovora u cilju realizacije predmetne javne 
nabavke izvršiće se u skladu sa 

Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima. 

 

Odsjek za javne nabavke,                        

 investicije i nadzor                        NAČELNIK OPŠTINE 

                                                       Vasilije Perić, dipl.ek. 

 

 

Na osnovu člana 240. stav 4. Zakona o radu („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, br. 1/16 i 66/18), člana 59. 
Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 
Srpske“, br. 97/16), i člana 38. Posebnog kolektivnog 
ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 20/17, 86/18), 
Sindikat lokalne samouprave Opštine Ugljevik sa jedne 
strane i Načelnik opštine Ugljevik, kao zastupnik Poslodavca 
– Opštine Ugljevik, sa druge strane,      z a k lj u č i l i   s u 

 

 

IZMJENE I DOPUNE POJEDINAČNOG KOLEKTIVNOG 

UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OPŠTINSKOJ UPRAVI 
OPŠTINE UGLjEVIK 

 

Član 1. 

 

U članu 5. Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u 
Opštinskoj upravi opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine 
Ugljevik“, br. 2/18, 13/18) u stavu 2. tačka 4. mijenja se i 
glasi: 

„4) četvrta platna grupa - poslovi na kojima se zahtijeva 

stručnost koja se stiče specijalizacijom na osnovu stručnosti 
srednjeg obrzovanja...................................8,16,“ 

 

Član 2. 

 

U istom članu i stavu Pojedinačnog kolektivnog ugovora za 
zaposlene u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik („Službeni 
bilten Opštine Ugljevik“, br. 2/18, 13/18) u tački 6. alineje đ) 
mijenja se i dodaje se alineja e) i glasi: 

„đ)šef odsijeka u okviru odjeljenja/službe............10,83 

  e) šef samostalnog odsijeka.................................13,72“ 

 

Član 3. 

Izmjene i dopune ovog Kolektivnog ugovora stupa na snagu 
osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu 
opštine Ugljevik“. 

 

 
 SINDIKAT LOKALNE SAMOUPRAVE         ZA POSLODAVCA  
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PREDSJEDNIK                                              Vasilije Perić,dipl.ek. 

Petra Gajić, dipl.san.ing.             
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