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На основу члана 59 и 82.став3,. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, 97/16) и члана 89. 
Статута општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, 7/17), а у вези са чланом 4. Закона о 
рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени 
гласник РС“, број 94/15), Начелник општине Угљевик 
дана 14. новембра 2018. године д о н о с и: 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА  

O ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ОПШТИНЕ 
УГЉЕВИК 

 

Члан 1. 

У Правилнику о попису имовине и обавеза  Општине 
Угљевик („Службени билтен општине Угљевик, бр 3/17) у 
члану 11. став 1.  мијења се и гласи : 

 „Централна пописна комисија  састоји се од 
предсједника и два члана комисије, од којих је један 
замјеник предсједника ,  и једног замјеника члана 
комисије. 

Члан 2. 

 

У члану 12. став 1. дио текста „... (предсједник и два 
члана, као и њихови замјеници)...“, се брише и  замјењује  
ријечима „ ...и један замјеник члана комисије...“ 

 

Члан 3. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и бит 
ће објављен у "Службеном билтену општине Угљевик".  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број:02-12-39/18                          Василије Перић, дипл.ек.        

Датум:13.11.2018. године                                                       

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 97/16), члана 
68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. ст. 1. 
Правилника о попису имовине и обавеза Општине 
Угљевик (“Службени билтен општине Угљевик”, број 
3/17) Начелник општине је дана 14.11. 2018. године 
донио 

ОДЛУКУ 
О  ПОТПУНОМ РЕДОВНОМ  ПОПИСУ ИМОВИНЕ И 

ОБАВЕЗА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

 

Члан 1. 

Редовни потпуни попис имовине и обавеза Општине 
обавиће се на начин и у роковима предвиђеним 
Правилником о попису имовине и обавеза Општине 
Угљевик и у складу са Правилником о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем имовине и 
обавеза („Службени гласник РС“, број 45/16). 

Предмет пописа  ( у складу са чланом 3. Правилника о 
попису имовине и обавеза Општине Угљевик) су: 

1. имовина у власништву Општине Угљњевик, 
укључујући и имовину узету у закуп,  

2.    имовина која није у власништву, а којом Општина     
управља, коју посједује и/или користи, на основу 
закона, уговора, споразума или по другом основу, 

 3. обавезе Општине по било којем основу, 
евидентиране у складу са прописима којима се 
регулише област рачуноводства, укључујући примјену 
релевантних рачуноводствених стандарда за јавни 
сектор. 

Стање пописа своди се на дан 31.децембара 
2018.године. 

Члан 2. 

Попис из претходне тачке ове Одлуке обавиће 
пописне комисије које ће посебним рјешењима 
именовати Начелник општине. 
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О проведеном попису и утврђеном стању комисије ће 
сачинити извјештаје, а материјалне и финансијске 
податке о пописасној имовини и обавезама ће 
исказати у одговарајућим пописним листама које чине 
саставни дио извјештаја.   

 

Централна пописна комисија ће на основу извјештаја 
осталих комисија и сопственог увида у стање имовине 
и обавеза  сачинити свој  Извјештај о попису са 
приједлогом Одлуке о усвајању Извјештаја и  
доставити Начелнику општине најкасније до 01.марта 
2019. године. 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број:02-40-1997/18                    Василије Перић, дипл.ек.        

Датум:14.11.2018. године                                                       

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), 
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, 7/17) и члана 8., 9. и 10. 
Правилника о попису имовине и обавеза Општине 
Угљевик (“Службени билтен општине Угљевик”, број 
03/17) Начелник општине је дана 14.11. 2018. године 
донио: 

РЈЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 1. 

Образује се Централна пописна комисија, у следећем 
саставу: 

1. Мидхат Зечевић, предсједник 
2. Гордана Вујевић, замјеник  предсједника 
3. Бошко Лукић,члан                  

 

У случају спријечености неког члана комисије замјењује 
га Здравка Вукашиновић. 

 

Члан 2. 

Задатак Централне комисије је да координира рад 
појединачних пописних комисија у складу са 
одредбама Правилника о попису имовине и обавеза 
општине Угљевик (“Службени билтен општине 
Угљевик”, број: 03/17). 

Централна пописна комисија ће на основу извјештаја 
појединачних пописних комисија сачинити коначан 
извјештај о попису имовине и обавеза Општине са 
стањем на дан 31.12.2018. године, који ће се 
доставити Начелнику општине до 01.03.2019. године. 

 

Члан 3. 

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

 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број:02-40-2001/18                     Василије Перић, дипл.ек.        

Датум:14.11.2018. године                                                       

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), 
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, 7/17) и члана 8., 9. и 10. Правилника 
о попису имовине и обавеза Општине Угљевик 
(“Службени билтен општине Угљевик”, број 03/17) 
Начелник општине је дана 14.11. 2018. године донио: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ГОТОВИНЕ 

И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА, ПОТРАЖИВАЊА 

И ОБАВЕЗА 

 

Члан 1. 

 

Образује се Комисија за попис готовине и готовинских 
еквивалената, потраживања и обавеза Општине, у 
следећем саставу: 

1. Јелена Џино, предсједник 
2. Ружица Секулић, члан  
3. Вања Зекић, члан 

У случају спријечености неког члана комисије замјењуја 
га Дијана Томић. 

Члан 2. 

 

Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења је да 
изврши попис готовине и готовинских еквивалената, 
потраживања и обавеза, у складу са одредбама 
Правилника о попису имовине и обавеза Општине 
Угљевик (“Службени билтен општине Угљевик”,број: 
03/17).  
Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31. 
децембар 2018. године и сачинити Извјештај о 
извршеном попису.  
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису 
достављају се Централној пописној комисији, најкасније 
до 25. фебруара 2019. године. 

 

Члан 3. 

 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број:02-40-1998/18                    Василије Перић, дипл.ек.        

Датум:14.11.2018. године                                                       

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), 
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, 7/17) и члана 8., 9. и 10. Правилника 
о попису имовине и обавеза Општине Угљевик 
(“Службени билтен општине Угљевик”, број 03/17) 
Начелник општине је дана 14.11. 2018. године донио: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 
НЕПОКРЕТНОСТИ И СТАЛНИХ СРЕДСТАВА У ФАЗИ 

ПРИБАВЉАЊА 

 

Члан 1. 
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Образује се Комисија за попис непокретности и сталних 
средстава у фази прибављања, у следећем саставу:  

1. Зоран Рикић, предсједник 
2. Ратомир Марковић,члан 
3. Џевид Ахметовић, члан 

У случају спријечености неког члана комисије замјењује 
га Свјетлана Лукић. 

Члан 2. 

 

Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења је да 
изврши попис непокретноси и сталних средстава у фази 
прибављања (земљиште, стамбени објекти и др.) у 
складу са одредбама Правилника о попису имовине и 
обавеза општине Угљевик (“Службени билтен општине 
Угљевик”, број: 03/17).  
Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31. 
децембар 2018. године и сачинити Извјештај о 
извршеном попису.  
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису 
достављају се Централној пописној комисији, најкасније 
до 25. фебруара 2019. године. 

 

Члан 3. 

 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

 

 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број:02-40-2000/18                    Василије Перић, дипл.ек.        

Датум:14.11.2018. године                                                       

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16), члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, 7/17) и члана 8., 9. и 10. 
Правилника о попису имовине и обавеза Општине 
Угљевик (“Службени билтен општине Угљевик”, број 
03/17) Начелник општине је дана 14.11. 2018. године 
донио: 

РЈЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ПРОИЗВЕДЕНЕ ИМОВИНЕ, 

ОПРЕМЕ, СИТНОГ ИНВЕНТАРА И МАТЕРИЈАЛА 

 

Члан 1. 

 

Образује се Комисија за попис нематеријалне 
произведене имовине, опреме, ситног инвентара и 
материјала, у следећем саставу: 

1. Данијел Јовановић, предсједник 
2. Слађана Стојић, члан 
3. Ахмед Чолић, члан 

У случају спријечености неког члана комисије 
замјењује га Ранка Петровић. 

Члан 2. 

Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења је да 
изврши попис нематеријалне произведене имовине, 
опреме, ситног инвентара и материјала у складу са 
одредбама Правилника о попису имовине и обавеза 
општине Угљевик (“Службени билтен општине Угљевик”, 
број: 03/17).  

Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31. 
децембар 2018. године и сачинити Извјештај о 
извршеном попису.  
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису 
достављају се Централној пописној комисији, 
најкасније до 25. фебруара 2019. године. 

 

Члан 3. 

 

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

 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број:02-40-1998/18                    Василије Перић, дипл.ек.        

Датум:14.11.2018. године                                                       

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), 
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, 7/17) и члана 8., 9. и 10. 
Правилника о попису имовине и обавеза Општине 
Угљевик (“Службени билтен општине Угљевик”, број 
03/17) Начелник општине је дана 03.12. 2018. године 
донси: 

РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА 

О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 1. 

 

У Рјешењу број: 02-40-2001 /18 од 14.11.2018. године у 
члану 1. став 1. тачка 2. мијења се и гласи: 

„ 2. Драган Јевтић, замјеник предсједника..“ 

 

Члан 2. 

 

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

 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број:02-40-2058/18                    Василије Перић, дипл.ек.        

Датум:14.11.2018. године                                                       

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  члана 
68. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета 
општине Угљевик за 2018.годину, Начелник општине  
Угљевик, доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Општинска управа 
Угљевик,  за мјесец октобар, да  може извршити реалокација 
средстава у оквиру оперативног буџета са позиције : 

-412900- Остали расходи.......................................   2.100,00 КМ 

на позицију : 

-487300- Трансфери јединицама локалне самоуправе 
..................................................................................   2.000,00 КМ 

-487400- Трансфери фондовима обавезног социјалног 
осигурања .................................................................... 100,00 КМ 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић, дипл.ек.                                                                                          

Број: 02/5-40-2042/18                                                                                            

Датум: 27.11.2018.год                                                  

    

  На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Општинска управа 
Угљевик,  за мјесец октобар, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета са 
позиције : 

 

-412900- Остали расходи....................................  700,00 КМ 

на позицију : 

-412300- Расходи за режијски материјал .......... 700,00 КМ 

 

II 

 

Налаже се службенику задуженом за унос оперативног 
буџета да може на основу овог Рјешења извршити унос по 
тачци 1 овог Рјешења. 

III 

 

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

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић, дипл.ек                                                                                                

Број: 02/5-40-2043/18                                                                                            

Датум: 27.11.2018.год                                                  

 

  На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Средњошколски 
центар „Михаило Петровић Алас“,  за мјесец новембар, 
да  може извршити реалокација средстава у оквиру 
оперативног буџета са позиције : 

-511300- Издаци за набавку опреме .................. 700,00 КМ 

-412200- Расходи енергије, комуналних и комуник.услуга 
.............................................................................. 350,00 КМ 

 

на позицију : 

-511200- Издаци за реконструкцију и инвестиционо 
одржавање ....................................................... 1.050,00 КМ 

 

II 

Налаже се службенику задуженом за унос оперативног 
буџета да може на основу овог Рјешења извршити унос по 
тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ             Василије Перић, дипл.ек                                                                                                 

Број: 02/5-40-2030/18                                                                                            

Датум: 27.11.2018.год         

                                      

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  члана 
68. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета 
општине Угљевик за 2018.годину, Начелник општине  
Угљевик, доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центар за културу 
„Филип Вишњић“  Угљевик,  за мјесец октобар, да  може 
извршити реалокација средстава у оквиру оперативног 
буџета са позиције : 

 

-412400- Расходи за материјал за посебне намјене 
............................................................................   400,00 КМ 

на позицију : 

-413900-Расходи за затезне камате ............ 400,00 КМ 

 

II 

Налаже се службенику задуженом за унос оперативног 
буџета да може на основу овог Рјешења извршити унос 
по тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              Василије Перић, дипл.ек                                                                                                

Број: 02/5-40-2020/18                                                                                            

Датум: 27.11.2018.год                                                  

        

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Социјална заштита 
Угљевик,  за мјесец октобар, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета са 
позиције : 

 

-416100- Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују 
из буџета општина .......................................... 2.152,00 КМ 

 

на позицију : 

 

-416300- Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите 
............................................................................ 2.152,00 КМ 

 

II 

 

Налаже се службенику задуженом за унос оперативног 
буџета да може на основу овог Рјешења извршити унос 
по тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

 

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

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            Василије Перић, дипл.ек                                                                                                  

Број: 02/5-40-2039/18                                                                                            

Датум: 03.12.2018.год                                                  

    

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Социјална заштита 
Угљевик,  за мјесец октобар, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета са 
позиције : 

 

-416100- Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из 
буџета општина ................................................. 1.760,00 КМ 

 

на позицију : 

-416300- Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите 
........................................................................... 1.760,00 КМ 

 

II 

 

Налаже се службенику задуженом за унос оперативног 
буџета да може на основу овог Рјешења извршити унос по 
тачци 1 овог Рјешења. 

III 

 

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

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                   Василије Перић, дипл.ек                                                                                              

Број: 02/5-40-2052/18                                                                                            

Датум: 03.12.2018.год         

                                                                                                                         

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Спортско 
рекреативни центар „Рудар“  Угљевик,  за мјесец октобар, 
да  може извршити реалокација средстава у оквиру 
оперативног буџета са позиције : 

 

-412300- Расходи за режијски материјал ..  1.020,00 КМ 

 

на позицију : 

-412200- Расходи енергије, комуналних и комуник.услуга 
............................................................................   610,00 КМ 

-412700- Расходи за стручне услуге.................  410,00 КМ 

 

II 

 

Налаже се службенику задуженом за унос оперативног 
буџета да може на основу овог Рјешења извршити унос по 
тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-2036/18                     Василије Перић, дипл.ек                                                                       

Датум: 03.12.2018.год                                                  

  

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Агенција за развој 
МСП  Угљевик,  за мјесец новембар, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета са 
позиције: 
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-411200- Расходи за бруто накнаде трошкова 
запослених .........................................................   150,00 КМ 

 

на позицију : 

-413900- Расходи за затезне камате .........   150,00 КМ 

 

II 

 

Налаже се службенику задуженом за унос оперативног 
буџета да може на основу овог Рјешења извршити унос по 
тачци 1 овог Рјешења. 

 

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић, дипл.ек                                                                                                

Број: 02/5-40-2034/18                                                                                            

Датум: 03.12.2018.год                                                  

            

  На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Општинска управа 
Угљевик,  за мјесец новембар, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета са 
позиције : 

 

-414100- Субвенције .....................................  10.000,00 КМ 

 

на позицију : 

-415200- Текући грантови ............................. 10.000,00 КМ 

 

II 

 

Налаже се службенику задуженом за унос оперативног 
буџета да може на основу овог Рјешења извршити унос по 
тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-2069/18                   Василије Перић, дипл.ек                                                                    

Датум: 03.12.2018.год                                                  

 

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

извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Општинска управа 
Угљевик,  за мјесец октобар, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета са 
позиције : 

 

-414100- Субвенције ....................................  20.000,00 КМ 

 

на позицију : 

-415200- Текући грантови ............................ 20.000,00 КМ 

 

II 

 

Налаже се службенику задуженом за унос оперативног 
буџета да може на основу овог Рјешења извршити унос по 
тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-2103/18                    Василије Перић, дипл.ек                                                                    

Датум: 12.12.2018.год                                                  

                                                                            

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Агенција за развој 
МСП  Угљевик,  за мјесец децембар, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета са 
позиције: 

 

-411200- Расходи за бруто накнаде трошкова запослених 
..............................................................................   450,00 КМ 

 

на позицију : 

-411300- Расходи накнаде плате за вријеме боловања 
..............................................................................   450,00 КМ 

 

II 

Налаже се службенику задуженом за унос оперативног 
буџета да може на основу овог Рјешења извршити унос по 
тачци 1 овог Рјешења. 

III 

 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и биће 
објављено у „Службеном билтену општине Угљевик“.  
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-2076/18                Василије Перић, дипл.ек                                                                                

Датум: 12.12.2018.год                                                  

 

    

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центар за културу 
„Филип Вишњић“  Угљевик,  за мјесец децембар, да  може 
извршити реалокација средстава у оквиру оперативног 
буџета са позиције : 

 

-412500- Расходи за текуће одржавање ..........   500,00 КМ 

 

на позицију : 

-412700- Расходи за стручне услуге ................   500,00 КМ 

 

II 

 

Налаже се службенику задуженом за унос оперативног 
буџета да може на основу овог Рјешења извршити унос по 
тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ             Василије Перић, дипл.ек                                                                                                    

Број: 02/5-40-2082/18                                                                                            

Датум: 12.12.2018.год                                                  

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Центар за социјални 
рад  Угљевик,  за мјесец октобар, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета са 
позиције : 

 

-412300- Расходи за режијски материјал .......... 172,00 КМ 

-412700- Расходи за стручне услуге .................. 314,00 КМ 

-419100- Расходи по судским рјешењима ......... 130,00 КМ 

 

на позицију : 

-412200- Расходи енергије, комуналних и комуник.услуга 
..............................................................................  486,00 КМ 

-412600- Расходи по основу путовања .............  130,00 КМ 

 

II 

 

Налаже се службенику задуженом за унос оперативног 
буџета да може на основу овог Рјешења извршити унос по 
тачци 1 овог Рјешења. 

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић, дипл.ек                                                                                               

Број: 02/5-40-2085/18                                                                                            

Датум: 12.12.2018.год          

                                       

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  члана 
68. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета 
општине Угљевик за 2018.годину, Начелник општине  
Угљевик, доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Општинска управа 
Угљевик,  за мјесец октобар, да  може извршити реалокација 
средстава у оквиру оперативног буџета са позиције : 

 

-414100- Субвенције .........................................  10.500,00 КМ 

-412900- Остали расходи ..................................      668,00 КМ 

  

на позицију : 

-415200- Текући грантови ................................. 10.500,00 КМ 

-419100- Расходи по судским рјешењима ...........  668,00 КМ 

 

II 

 

Налаже се службенику задуженом за унос оперативног 
буџета да може на основу овог Рјешења извршити унос по 
тачци 1 овог Рјешења. 

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                    Василије Перић, дипл.ек                                                                                             

Број: 02/5-40-2116/18                                                                                            

Датум: 13.12.2018.год      

                                           

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
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I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Општинска управа 
Угљевик,  за мјесец октобар, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета са 
позиције : 

Буџетска резерва .........................................  10.000,00 КМ 

 

на позицију : 

-415200- Текући грантови ............................. 10.000,00 КМ 

 

II 

 

Налаже се службенику задуженом за унос оперативног 
буџета да може на основу овог Рјешења извршити унос по 
тачци 1 овог Рјешења. 

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ             Василије Перић, дипл.ек                                                                                                    

Број: 02/5-40-2117/18                                                                                            

Датум: 13.12.2018.год       

                                            

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Општинска управа 
Угљевик,  за мјесец новембар, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета са 
позиције : 

 

-413300- Расходи за камате за примљене зајмове 
..........................................................................26.000,00 КМ 

 

на позицију : 

 

-412700- Расходи за стручне услуге ............ 5.000,00 КМ 

-412800- Расходи за одржавање јавних површина 
........................................................................ 21.000,00 КМ 

 

II 

Налаже се службенику задуженом за унос оперативног 
буџета да може на основу овог Рјешења извршити унос по 
тачци 1 овог Рјешења. 

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-2141/18                   Василије Перић, дипл.ек                                                                         

Датум: 14.12.2018.год            

 

                                  

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  члана 
68. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета 
општине Угљевик за 2018.годину, Начелник општине  
Угљевик, доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Агенција за развој МСП  
Угљевик,  за мјесец новембар, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета са 
позиције: 

 

-412200- Расходи енергије, комуналних и комуник. услуга 
.......................................................................................... 5,00 КМ 

 

на позицију : 

-413900- Расходи за затезне камате 
.......................................................................................... 5,00 КМ 

 

II 

 

Налаже се службенику задуженом за унос оперативног 
буџета да може на основу овог Рјешења извршити унос по 
тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

 

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

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-2099/18                    Василије Перић, дипл.ек                                                                      

Датум: 14.12.2018.год                                                  

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Дјечији вртић 
„Душко Радовић“  Угљевик,  за мјесец октобар, да  може 
извршити реалокација средстава у оквиру оперативног 
буџета са позиције: 

 

-411200- Расходи за бруто накнаде трошкова запослених 
............................................................................ 4.630,00 КМ 

 

на позицију : 

 

-411300- Расходи за накнаду плате за вријеме боловања 
............................................................................ 4.630,00 КМ 
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II 

 

Налаже се службенику задуженом за унос оперативног 
буџета да може на основу овог Рјешења извршити унос по 
тачци 1 овог Рјешења. 

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-2110/18                    Василије Перић, дипл.ек                                                                      

Датум: 14.12.2018.год                                                  

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Дјечији вртић 
„Душко Радовић“  Угљевик,  за мјесец децембар, да  може 
извршити реалокација средстава у оквиру оперативног 
буџета са позиције: 

 

-412300- Расходи за режијски материјал ......... 287,00 КМ 

 

на позицију : 

-412400- Расходи за материјал за посебне намјене 
.............................................................................. 287,00 КМ 

 

II 

 

Налаже се службенику задуженом за унос оперативног 
буџета да може на основу овог Рјешења извршити унос по 
тачци 1 овог Рјешења. 

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-2104/18               Василије Перић, дипл.ек                                                                       

Датум: 14.12.2018.год        

                                         

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Општинска управа 
Угљевик,  за мјесец октобар, да  може извршити 

реалокација средстава у оквиру оперативног буџета са 
позиције : 

 

Буџетска резерва ............................................  5.000,00 КМ 

 

на позицију : 

-416100- Дознаке грађанима ............................ 5.000,00 КМ 

 

II 

 

Налаже се службенику задуженом за унос оперативног 
буџета да може на основу овог Рјешења извршити унос по 
тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

 

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

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                     Василије Перић, дипл.ек                                                                                          

Број: 02/5-40-2142/18                                                                                            

Датум: 18.12.2018.год               

                                    

  На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Општинска управа 
Угљевик,  за мјесец октобар, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета са 
позиције : 

 

-412900- Остали расходи .................................  863,00 КМ 

 

на позицију : 

-412300- Расходи за режијски материјал ......... 863,00 КМ 

 

II 

 

Налаже се службенику задуженом за унос оперативног 
буџета да може на основу овог Рјешења извршити унос по 
тачци 1 овог Рјешења. 

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић, дипл.ек                                                                                                

Број: 02/5-40-2143/18                                                                                            

Датум: 18.12.2018.год                                                  

                                                                              

  На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
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општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Општинска управа 
Угљевик,  за мјесец октобар, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета са 
позиције : 

 

-412900- Остали расходи .................................  810,00 КМ 

-414100- Субвенције ..................................... 10.000,00 КМ 

 

на позицију : 

 

-412300- Расходи за режијски материјал ........ 810,00 КМ 

-416100- Дознаке грађанима које се исп.из буџета 
........................................................................ 10.000,00 КМ 

 

II 

 

Налаже се службенику задуженом за унос оперативног 
буџета да може на основу овог Рјешења извршити унос 
по тачци 1 овог Рјешења. 
 

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-2070/18                   Василије Перић, дипл.ек                                                                         

Датум: 05.12.2018.год     

                                            

  На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Средњошколски 
центар „Михаило Петровић Алас“,  за мјесец новембар, да  
може извршити реалокација средстава у оквиру 
оперативног буџета са позиције : 

 

-412500- Расходи за текуће одржавање ..... 502,00 КМ 

 

на позицију : 

-412900- Остали расходи ............................ 500,00 КМ 

-511200- Издаци за реконструкцију и инвестиционо 
одржавање ........................................................... 2,00 КМ 

 

II 

 

Налаже се службенику задуженом за унос оперативног 
буџета да може на основу овог Рјешења извршити унос по 
тачци 1 овог Рјешења. 

 

III 

 

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

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-2062/18                 Василије Перић, дипл.ек                                                                              

Датум: 04.12.2018.год            

                                    

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ „Рудар“  
Угљевик,  за мјесец август, да  може извршити реалокација 
средстава у оквиру оперативног буџета  са позиције   : 

 

-411200-Расходи за бруто накнаде.........................646,00КМ 

 

-На позицију : 

-411300-Расходи за накнаду плата........................260,00КМ 

-412600-Расходи по основу путовања...................386,00КМ 

 

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

III 

 

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

 

              

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                  Василије Перић, дипл.ек                                                                                               

Број: 02/5-40-1854 /18                                                                                             

Датум: 19.10.2018.год                                                 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за социјални 
рад  Угљевик,  за мјесец септембар, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета  са 
позиције   : 

-412900-Остали расходи.....................................202,00КМ 

 

-На позицију : 
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-412300-Расходи за режијски материјал...........202,00КМ 

 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1857 /18               Василије Перић, дипл.ек                                                                            

Датум: 22.10.2018.год                                                 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечији вртић 
„Душко Радовић“  Угљевик,  за мјесец септембар, да  
може извршити реалокација средстава у оквиру 
оперативног буџета  са позиције   : 

 

-411200-Бруто накнаде трошкова 
запослених....................................................2.447,00КМ 
-412200-Расходи по основу утр.енер.комун.и 
комун.услуга.....................................................300,00КМ 

 

-На позицију : 

-411300-Расходи за накнаду 
плата...........................................................2.447,00КМ 

-419100-Расходи по судским 
рјешењима..................................................300,00КМ 

 

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

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1862 /18                  Василије Перић, дипл.ек                                                                                  

Датум: 23.10.2018.год          

                                        

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској управи  
Угљевик,  за мјесец септембар, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета  са 
позиције   : 

-631900-Остали издаци....................................5.000,00КМ 

 

-На позицију : 

-638100-Остали издаци из тран.са друг.........5.000,00КМ 

 

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

III 

 

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

               

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић, дипл.ек                                                                                           

Број: 02/5-40-1875 /18                                                                                             

Датум: 23.10.2018.год                                                 

 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад  Угљевик,  за мјесец септембар, да  може 
извршити реалокација средстава у оквиру оперативног 
буџета  са позиције   : 

-412200-Расходи по основу утр.комун.и 
комунак.услуга.......................................................428,00КМ 

 

-На позицију : 

-412300-Расходи за режијски материјал.............149,00КМ 

-412600-Расходи по основу путовања.................186,00КМ 

-412700-Расходи за стручне услуге........................93,00КМ 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1840 /18                 Василије Перић, дипл.ек                                                                           

Датум: 17.10.2018.год                                                
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској управи  
Угљевик,  за мјесец септембар, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета  са 
позиције   : 

-414100-Субвенције за привреду и 
пољопривреду...................................................10.000,00КМ 

 

-На позицију : 

-416100-Дознаке грађанима које се исп.из 
буџета................................................................10.000,00КМ 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1846 /18                 Василије Перић, дипл.ек                                                                            

Датум: 17.10.2018.год                                                 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ „Рудар“  
Угљевик,  за мјесец септембар, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета  са 
позиције   : 

-411200-Расходи за бруто накнаде................2.550,00КМ 

 

-На позицију : 

-412900-Остали расходи................................2.550,00КМ 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                   Василије Перић, дипл.ек                                                                                         

Број: 02/5-40-1806/18                                                                                        

Датум: 10.10.2018.год         

                                         

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Агенцији за развој 
МСП  Угљевик,  за мјесец септембар, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета  са 
позиције   : 

-412900-Остали расходи..................................3.390,00КМ 

 

-На позицију : 

-412200-Расходи по основу утр.ел.енр.комун. и 
комун.услуга.........................................................130,00КМ 

-412600-Расходи по основу путова................... 150,00КМ 

-412700-Расходи за стручне услуге.................3.100,00КМ 

-413900-Расходи по основу затезних камата.....10,00КМ 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1850 /18                   Василије Перић, дипл.ек                                                                          

Датум: 18.10.2018.год                                                 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Дјечијем вртићу 
„Душко Радовић“ Угљевик,  за мјесец септембар, да  може 
извршити реалокација средстава у оквиру оперативног 
буџета  са позиције   : 

-411200-Расходи за бруто накнаде....................6.910,00КМ 

 

-На позицију : 

-411100-Расходи за бруто плате.......................6.910,00КМ 

 

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

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

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1821 /18                    Василије Перић, дипл.ек                                                                          

Датум: 12.10.2018.год      

                                           

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад  Угљевик,  за мјесец септембар, да  може 
извршити реалокација средстава у оквиру оперативног 
буџета  са позиције   : 

-411200-Расходи за бруто накнаде...................4.715,00КМ 

 

-На позицију : 

-411400-Расходи за отпремнине.......................4.715,00КМ 

 

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

III 

 

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

             

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02/5-40-1826 /18                    Василије Перић, дипл.ек 

Датум: 15.10.2018.год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Агеницији за развој 
МСП  Угљевик,  за мјесец септембар, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета  са 
позиције   : 

 

-411200-Расходи за бруто накнаде..............500,00КМ 

 

-На позицију : 

-411300-Расходи за накнаду плате................500,00КМ 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1800 /18                 Василије Перић, дипл.ек                                                                            

Датум: 09.10.2018.год                                                 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад  Угљевик,  за мјесец септембар, да  може 
извршити реалокација средстава у оквиру оперативног 
буџета  са позиције   : 

-411200-Расходи за бруто накнаде..................20.300,00КМ 

-413900-Расходи по основу затезних камата......227,00КМ 

-412700-Расходи за стручне услуге.........................27,00КМ 

 

-На позицију : 

-411100-Расходи за бруто плате......................20.300,00КМ 

-412900-Остали расходи........................................254,00КМ 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1817 /18                 Василије Перић, дипл.ек                                                                            

Датум: 11.10.2018.год                                                 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СШЦ „Михаило 
Петровић Алас“  Угљевик,  за мјесец септембар, да  може 
извршити реалокација средстава у оквиру оперативног 
буџета  са позиције   : 

-412200-Расходи по основу утр.ел.енерг.ком.и 
комун.услуга........................................................500,00КМ 

 

-На позицију : 

-412600-Расходи по основу путова....................300,00КМ 

-412700-Расходи за стручне услуге...................200,00КМ 
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Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог Рјешења 
извршити унос исте позиције по тачци 1 овог Рјешења. 

 

III 

 

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

 

             

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1799 /18                 Василије Перић, дипл.ек                                                                                    

Датум: 09.10.2018.год        

                                          

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској управи  
Угљевик,  за мјесец октобар, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета  са 
позиције   : 

-414100-Субвенције за привреду и пољопр...49.500,00КМ 

 

-На позицију : 

-416100-Дознаке грађанима које се исп.из 
буџета................................................................49.500,00КМ 

 

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

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1803 /18               Василије Перић, дипл.ек                                                                              

Датум: 09.10.2018.год                                                 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Агенција за развој 
МСП  Угљевик,  за мјесец август, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета  са 
позиције   : 

 

-411200-Расходи за бруто накнаде...............2.000,00КМ 

 

-На позицију : 

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

 

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

III 

 

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

               

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1954 /18              Василије Перић, дипл.ек                                                                            

Датум: 07.11.2018.год                                                 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Агенција за развој 
МСП  Угљевик,  за мјесец октобар, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета  са 
позиције   : 

-411200-Расходи за бруто накнаде........................400,00КМ 

-412300-Расходи за режијски материјал...............270,00КМ 

 

-На позицију : 

-411300-Расходи за накнаду плата......................400,00КМ 

-412900-Остали расходи.......................................270,00КМ 

 

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

III 

 

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

             

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1955 /18                  Василије Перић, дипл.ек                                                                           

Датум: 07.11.2018.год                                                 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 
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Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ „Рудар“  
Угљевик,  за мјесец октобар, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета  са 
позиције   : 

 

-411100-Расходи за бруто плате запослених.....3.785,00КМ 

-412300-Расходи за режијски материјал................685,00КМ 

 

-На позицију : 

 

-411200-Расходи за бруто накнаде...................3.785,00КМ 

-412900-Остали расходи......................................685,00КМ 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1958 /18              Василије Перић, дипл.ек                                                                               

Датум: 07.11.2018.год     

                                           

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ „Рудар“  
Угљевик,  за мјесец октобар, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета  са 
позиције   : 

 

-411200-Расходи за бруто накнаде.............1.160,00КМ 

 

-На позицију : 

-412900-Остали расходи...............................1.160,00КМ 

 

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

III 

 

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

             

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1895 /18                   Василије Перић, дипл.ек                                                                          

Датум: 30.10.2018.год                                                 

 

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

општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад  Угљевик,  за мјесец септембар, да  може 
извршити реалокација средстава у оквиру оперативног 
буџета  са позиције   : 

 

-412200-Расходи по основу ел.енег.ком.и 
комун.услуга.........................................................70,00КМ 

-На позицију : 

-412900-Остали расходи.....................................70,00КМ 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1904 /18                   Василије Перић, дипл.ек                                                                          

Д атум: 30.10.2018.год                                                 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинска управа  
Угљевик,  за мјесец октобар, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета  са 
позиције   : 

 

-414100-Субвенције за привреду и 
пољопривреду....................................................10.000,00КМ 

 

-На позицију : 

-416100-Дознаке грађанима које се исп.из 
буџета..................................................................10.000,00КМ 

 

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

III 

 

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

               

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
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ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1919 /18                 Василије Перић, дипл.ек                                                                      

Датум: 31.10.2018.год         

                                       

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској управи 
Угљевик,  за мјесец септембар, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета  са 
позиције   : 

 

-412900-Остали расходи......................................1.443,00КМ 

 

-На позицију : 

-419100-Расходи по судским рјешењима...........1.443,00КМ 

 

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

 

III 

 

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

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1905 /18                    Василије Перић, дипл.ек                                                                      

Датум: 30.10.2018.год   

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ Центру за културу 
„Филип Вишњић“  Угљевик,  за мјесец октобар, да  може 
извршити реалокација средстава у оквиру оперативног 
буџета  са позиције   : 

 

-411100-Расходи за бруто плате запослених.....650,00КМ 

 

-На позицију : 

 

-411300-Расходи за накнаду плате.....................650,00КМ 

 

 

 

 

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

 

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1947 /18                 Василије Перић, дипл.ек                                                                                                                                                      

Датум: 07.11.2018.год     

                                            

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ „Рудар“  
Угљевик,  за мјесец септембар, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета  са 
позиције   : 

 

-411100-Расходи за бруто плате запослених...11.877,00КМ 

 

-На позицију : 

-411200-Расходи за бруто накнаде....................1.750,00КМ 

-412200-Расходи по основу утр.ел.енер...........5.022,00КМ 

-412500-Расходи за текуће одржавање............5.105,00КМ 

 

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

III 

 

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

               

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1950/18                   Василије Перић, дипл.ек                                                                           

Датум: 07.11.2018.год   

                                             

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 
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Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СШЦ „Михаило 
Петровић Алас“  Угљевик,  за мјесец октобар, да  може 
извршити реалокација средстава у оквиру оперативног 
буџета  са позиције   : 

 

 

-411200-Расходи за бруто накнаде................1.000,00КМ 

 

-На позицију : 

-412900-Остали расходи.................................1.000,00КМ 

 

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

III 

 

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

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1944 /18                 Василије Перић, дипл.ек                                                                            

Датум: 07.11.2018.год                                                 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СШЦ „Михаило 
Петровић Алас“  Угљевик,  за мјесец октобар, да  може 
извршити реалокација средстава у оквиру оперативног 
буџета  са позиције   : 

 

-412300-Расходи за режијски материјал...............300,00КМ 

 

-На позицију : 

-412400-Расходи за материјал за пос.намјене....300,00КМ 

 

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

III 

 

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

  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1943 /18                Василије Перић, дипл.ек                                                                             

Датум: 07.11.2018.год                                                 

 

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

извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

 

Oдобрава се буџетском  кориснику  ЈУ СРЦ „Рудар“  
Угљевик,  за мјесец септембар, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета  са 
позиције   : 

 

-412900-Остали расходи..........................................55,00КМ 

 

-На позицију : 

-412200-Расходи по основу утрошка ел.енер......55,00КМ 

 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1933 /18                    Василије Перић, дипл.ек                                                                         

Датум: 05.11.2018.год                                                 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018.годину, 
Начелник општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се буџетском  кориснику  Општинској управи  
Угљевик,  за мјесец октобар, да  може извршити 
реалокација средстава у оквиру оперативног буџета  са 
позиције   : 

 

-414100-Субвенције......................................20.000,00КМ 

 

-На позицију : 

-415200-Грантови у земљи.........................20.000,00КМ 

 

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

 

III 

 

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

               

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1948 /18              Василије Перић, дипл.ек                                                                               

Датум: 06.11.2018.год             
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) члана 
68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад  Угљевик да може у мјесецу 
септембру,унапријед  унијети средства  у оквиру 
оперативног буџета   на сљедећим позицијама на : 

 

 

-412200-Расходи по основу утр.ел.енер...............204,00КМ 

 

На позицију Социјалне заштите: 

-416300-Дознаке пружиоцима услуге соц.заш...3.545,00КМ 

 

II 

 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог Рјешења 
извршити унос исте позиције под тачком I овог Рјешења. 

 

III 

 

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

 

 

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02/5-40-1904 /18              Василије Перић, дипл.ек                         

Датум, 30.10.2018.год.           

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) члана 
68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ СРЦ „Рудар“  
Угљевик да може у мјесецу септембру,унапријед  унијети 
средства  у оквиру оперативног буџета   на сљедећим 
позицијама на : 

 

-411200-Расходи за бруто накнаде.............1.790,00КМ 

 

II 

 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом 
за унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I овог 
Рјешења. 

 

III 

 

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

 

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић, дипл.ек 

Број: 02/5-40-1909 /18                                       

Датум, 30.10.2018.год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) члана 
68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Дјечијем вртићу 
„Душко РАдовић“  Угљевик да може у мјесецу 
септембру,унапријед  унијети средства  у оквиру 
оперативног буџета   на сљедећим позицијама на : 

 

-411200-Бруто накнаде трошкова запослени...2.126,00КМ 

 

II 

 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I овог 
Рјешења. 

 

III 

 

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

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић, дипл.ек 

Број: 02/5-40-1893 /18                                       

Датум, 26.10.2018.год.                                       

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) члана 
68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ СРЦ „Рудар“  
Угљевик да може у мјесецу септембру,унапријед  унијети 
средства  у оквиру оперативног буџета   на сљедећим 
позицијама на : 

 

-411100-Расходи за бруто плате запослених..11.877,00КМ 

 



28.12.2018. СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 15 19 

 

II 

 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I овог 
Рјешења. 

III 

 

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

 

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић, дипл.ек 

Број: 02/5-40-1950 /18                                       

Датум, 07.11.2018.год.                                       

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) 
члана 68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

Одобрава се  буџетском кориснику  Агенцији за развој 
МСП  Угљевик да може у мјесецу августу,унапријед  
унијети средства  у оквиру оперативног буџета   на 
сљедећим позицијама на фонд 03 : 

 

-412900-Остали расходи................................11.960,00КМ 

-412700-Расходи за стручне услуге.................1.461,00КМ 

 

II 

 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I овог 
Рјешења. 

III 

 

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

 

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              Василије Перић, дипл.ек 

Број: 02/5-40-1938 /18                                       

Датум, 06.11.2018.год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) члана 
68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

 

Одобрава се  буџетском кориснику  Агенцији за развој 
МСП  Угљевик да може у мјесецу августу,унапријед  
унијети средства  у оквиру оперативног буџета   на 
сљедећим позицијама на фонд 03 : 

 

-412900-Остали расходи.................................146,00КМ 

-412700-Расходи за стручне услуге................680,00КМ 

 

II 

 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I овог 
Рјешења. 

III 

 

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

 

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић, дипл.ек 

Број: 02/5-40-1939 /18                                       

Датум, 06.11.2018.год.                                       

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) 
члана 68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад  Угљевик да може у мјесецу 
септембру,унапријед  унијети средства  у оквиру 
оперативног буџета   на сљедећим позицијама на  : 

 

-412900-Остали расходи......................................307,00КМ 

 

II 

 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I овог 
Рјешења. 

III 

 

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

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић, дипл.ек 

Број: 02/5-40-1857 /18                                       

Датум, 22.10.2018.год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) 
члана 68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
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извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

  

Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центру за културу 
„Филип Вишњић“  Угљевик да може у мјесецу 
септембр,унапријед  унијети средства  у оквиру 
оперативног буџета   на сљедећим позицијама  : 

 

-412300-Расходи за режијски материјал..............250,00КМ 

-412600-Расходи за службена путовања.............100,00КМ 

-412700-Расходи за стручне услуге......................700,00КМ 

 

II 

 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I овог 
Рјешења. 

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић, дипл.ек 

Број: 02/5-40-1867 /18                                       

Датум, 23.10.2018.год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) 
члана 68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ СРЦ „Рудар“  
Угљевик да може у мјесецу августу,унапријед  унијети 
средства  у оквиру оперативног буџета   на сљедећим 
позицијама  : 

-411200-Расходи за бруто накнаде.....................650,00КМ 

 

II 

 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I овог 
Рјешења. 

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић, дипл.ек 

Број: 02/5-40-1849 /18                                       

Датум, 18.10.2018.год 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) члана 
68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

Одобрава се  буџетском кориснику  Општинској управи  
Угљевик да може у мјесецу августу,унапријед  унијети 
средства  у оквиру оперативног буџета   на сљедећим 
позицијама  : 

 

 

-412800-Расходи за услуге одржавања...........62.500,00КМ 

-412300-Расходи за режијски материјал...........4.550,00КМ 

 

II 

 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I овог 
Рјешења. 

III 

 

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

 

 

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић, дипл.ек 

Број: 02/5-40-1823 /18                                       

Датум, 12.10.2018.год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) 
члана 68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 Одобрава се  буџетском кориснику  Општинској 
управи  Угљевик да може у мјесецу септембру,унапријед  
унијети средства  у оквиру оперативног буџета   на 
сљедећим позицијама  : 

 

-412700-Расходи за стручне услуге................10.000,00КМ 

 

II 

 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом 
за унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I овог 
Рјешења. 

III 

 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              Василије Перић, дипл.ек 

Број: 02/5-40-1845 /18                                       

Датум, 17.10.2018.год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) 
члана 68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ СРЦ „Рудар“  
Угљевик да може у мјесецу септембру,унапријед  унијети 
средства  у оквиру оперативног буџета   на сљедећим 
позицијама  : 

 

-411200-Расходи за бруто накнаде..................6.250,00КМ 

 

II 

 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I овог 
Рјешења. 

III 

 

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

  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                 Василије Перић, дипл.ек 

Број: 02/5-40-1806 /18                                       

Датум, 10.10.2018.год.                                       

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) 
члана 68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад  Угљевик да може у мјесецу 
септембру,унапријед  унијети средства  у оквиру 
оперативног буџета   на сљедећим позицијама : 

 

-412500-Расходи за текуће одржавање................17,00КМ 
-412900-Остали расходи.......................................105,00КМ 

 

II 

 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 

Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I овог 
Рјешења. 

III 

 

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

  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић, дипл.ек 

Број: 02/5-40-1826 /18                                       

Датум, 15.10.2018.год.                                       

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) 
члана 68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центру за 
социјални рад  Угљевик да може у мјесецу 
септембру,унапријед  унијети средства  у оквиру 
оперативног буџета   на сљедећим позицијама  : 

 

-412200-Расходи по основу ком.и 
комунак.услуга........................................................812,00КМ 

 

На позицију Социјалне заштите: 

-416300-Дознаке пружиоцима услуга................4.280,00КМ 

 

II 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I овог 
Рјешења. 

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              Василије Перић, дипл.ек 

Број: 02/5-40-1840 /18                                       

Датум, 17.10.2018.год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“, број  
97/16) члана 68. Статута општине Угљевик  („ Службени 
билтен општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

Одобрава се  буџетском кориснику  Агенцији за развој 
МСП  Угљевик да може у мјесецу септембру,унапријед  
унијети средства  у оквиру оперативног буџета   на 
сљедећим позицијама  : 
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-411100-Расходи за бруто плате.....................4.000,00КМ 

 

II 

 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I овог 
Рјешења. 

III 

 

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

                      

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                Василије Перић, дипл.ек 

Број: 02/5-40-1801 /18                                       

Датум, 09.10.2018.год 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16) 
члана 68. Статута општине Угљевик  („ Службени билтен 
општине угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 2018 годину, 
Начелник општине Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

Одобрава се  буџетском кориснику  ЈУ СРЦ „Рудар“  
Угљевик да може у мјесецу септембру,унапријед  унијети 
средства  у оквиру оперативног буџета   на сљедећим 
позицијама  : 

 

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

 

II 

 

Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за 
унос оперативног буџета да може на основу овог 
Рјешења извршити унос исте позиције под тачком I овог 
Рјешења. 

III 

 

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

                          

 

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Василије Перић, дипл.ек 

Број: 02/5-40-1820 /18                                       

Датум, 12.10.2018.год. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број : 02-404-119/18 

Датум, 28.11.2018.г. 

 

 

На основу  члана 82. став 3. Закона  о  локалној 
самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 97/16), члана 
18. и члана 25. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. 
гласник БиХ“, број 39/14 ), Начелник Општине Угљевик,  

д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком одобрава се покретање поступка јавне 
набавке радова реконструкције дионице пута Мићићи-
Станковићи Р 459, укупне дужине 1050 м и ширине 
коловоза 2,5 м. 

Набавка из претходног става провешће се примјеном 
отвореног поступка јавне набавке.  

 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност јавне набавке из члана 1. ове 
Одлуке износи 41.500,00 КМ без зарачунатог ПДВ-
а.Ознака  из ЈРЈН: 45233120-6 

Предметна набавка је планирана у Плану јавних набавки 
за 2018.годину  под редним бројем 11 (радови).    

Извор средстава за реализацију јавне набавке из члана 1. 
ове одлуке  обезбјеђен је у буџету општине за 
2018.годину  под економским кодом 511200. 

 

Члан 3. 

 

Реализацију набавке из члана 1. ове одлуке провешће 
Одсјек за јавне набавке, инвестиције и надзор, путем 
Комисије у складу са поступцима регулисаним законом и 
општим актима уговорног органа. 

 

Члан 4. 

 

Закључење уговора у циљу реализације предметне јавне 
набавке провест ће се у складу са Законом о јавним 
набавкама и подзаконским актима . 

 

Одсјек за јавне набавке,                        

 инвестиције и надзор                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                       Василије Перић, дипл.ек. 

 

Р Е П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број:02-404-118/18 

Датум:28.11.2018.г. 

 

На основу  члана 82. став 3. Закона  о  локалној 
самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 97/16), члана 
87. и члана 88. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. 
гласник БиХ“, број 39/14 ), Начелник Општине Угљевик, 
доноси 

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА 

 

Члан 1. 
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Овом одлуком одобрава се покретање поступка јавне 
набавке услуга израде пројектно-техничке документације 
за вјерски објекат-капелу у насељеном мјесту Равно 
Поље. 

Набавка из претходног става провешће се примјеном 
конкурентског захтјева за доставу понуда.  

 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност јавне набавке из члана 1. ове 
Одлуке износи од 600,00 КМ  без зарачунатог ПДВ-а. 

Ознака предмета набавке преузета из ЈРЈН: 71220000-6. 

Предметна набавка је планирана у Плану јавних набавки 
за 2018. годину под редним бројем 4 (услуге). 

Извор средстава за реализацију јавне набавке из члана 
1. ове одлуке обезбијеђен је у буџету општине за 2018. 
годину под економским кодом 513700. 

 

Члан 3. 

 

Реализацију набавке из члана 1.ове одлуке провешће 
Одсјек за јавне набавке, инвестиције и надзор, путем 
Комисије у складу са поступцима регулисаним законом и 
општим актима уговорног органа. 

 

Члан 4. 

 

Закључење уговора у циљу реализације предметне јавне 
набавке провест ће се у складу са Законом о јавним 
набавкама и подзаконским актима. 

 

 

Одсјек за јавне набавке,                        

 инвестиције и надзор                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                       Василије Перић, дипл.ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број : 02-404-122/18 

Датум, 29.11.2018. године 

 

На основу члана 82. став 3. Закона  о  локалној 
самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број:97/16), члана 
18., члана 25. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. 
гласник БиХ“, број 39/14 ), Начелник Општине Угљевик, 

д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У  

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
РАДОВА 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком одобрава се покретање поступка јавне 
набавке радова: 
А) Радови на изградњи терена за одбојку у МЗ Коренита 

и 

Б) Радови на изградњи терена за кошарку у МЗ Трнова, 
а све сходно Предмјерима радова који ће бити саставни 
дио тендерске документације. 

Набавка из претходног става провешће се примјеном 
отвореног поступка јавне набавке. 

 

 Члан 2. 

 

Процијењена вриједност радова из члана 1) ове 
одлуке:  

А) Радови на изградњи терена за одбојку у МЗ 
Коренита износи: 9.600,00 КМ, без зарачунатог ПДВ-а и 

Б) Радови на изградњи терена за кошарку у МЗ Трнова 
износи:15.500,00 КМ,без зарачунатог  ПДВ-а. 

Ознака предмета набавке преузета из ЈРЈН:45212200-8 
Радове из члана 1. ове Одлуке под тачком А) Радови 
на изградњи терена за одбојку у МЗ Коренита, 
Општинска управа Општине Угљевик финансира у 
износу од 70% од укупне вриједности радова, а 30% МЗ 
Коренита. 

Извор средстава за реализацију јавне набавке из члана 
1. ове одлуке обезбијеђен је у буџету општине за 2018. 
годину под економским кодом 511100. 

Предметна набавка је планирана у Плану јавних 
набавки за 2018. годину под редним бројем 3 (радови) 
за Радове на изградњи терена за одбојку у МЗ 
Коренита и под редним бројем 12 (радови) за Радове 
на изградњи терена за кошарку у МЗ Трнова. 

 

Члан 3. 

 

Реализацију набавке из члана 1. ове одлуке провешће 
Одсијек за јавне набавке, инвестиције и надзор, путем 
Комисије у складу са поступцима регулисаним законом 
и општим актима уговорног органа. 

 

Члан 4. 

 

Закључење уговора у циљу реализације предметне 
јавне набавке провест ће се у складу са Законом о 
јавним набавкама и подзаконским актима. 

                                                                                                        

Одсјек за јавне набавке,                        

 инвестиције и надзор                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                       Василије Перић, дипл.ек. 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-132/18 

Датум, 18.12.2018. године 

 

На основу  члана 59. и 82. став 3.  Закона  о  локалној 
самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 97/16), члана 
68. и 89. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен 
Општине Угљевик“, број: 7/17), члана18.став.1,  члана 90. 
Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 
39/14 ), те члана 2. став 3. Правилника о поступку 
директног споразума (“Службени билтен Општине 
Угљевик”, број:2/15), Начелник Општине Угљевик, доноси 

  

                            

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ 

                                                                       

Члан 1. 

 

Доноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке 
роба и то: Набавка новогодишњег рекламног материјала. 

Ознака предмета набавке преузета из ЈРЈН: 22000000-0. 

Набавка роба из члана 1. ове Одлуке извршиће се путем 
позива за директан споразум.                                                                       

 

Члан 2. 
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Процјењена вриједност јавне набавке из члана 1. ове 
Одлуке је 6.000,00 КМ без зарачунатог ПДВ-а. (словима: 
шестхиљадаи 00/100 КМ). 

Набавка је планирана у Плану јавних набавки за 2018. 
годину под редним бројем 32 (Јавне набавке путем 
директних споразума у складу са Правилником). 

Извор средстава за реализацију јавне набавке из члана 
1. ове Одлуке је обезбијеђен у буџету општине Угљевик 
за 2018. годину под економским кодом 412700.                                                                      

 

Члан 3. 

Реализацију набавке из члана 1.ове Одлуке провешће 
Одсјек за јавне набавке, инвестиције и надзор, у складу 
са поступцима регулисаним законом и општим актима 
уговорног органа.    

 

   Члан 4. 

 

      Закључење уговора у циљу реализације предметне 
јавне набавке извршиће се у складу са 

      Законом о јавним набавкама и подзаконским актима. 

 

Одсјек за јавне набавке,                        

 инвестиције и надзор                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                       Василије Перић, дипл.ек. 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-131/18 

Датум, 18.12.2018. године 

 

 

На основу  члана 59. и 82. став 3.  Закона  о  локалној 
самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 97/16), члана 
68. и 89. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен 
Општине Угљевик“, број: 7/17), члана18.став.1,  члана 90. 
Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 
39/14 ), те члана 2. став 3. Правилника о поступку 
директног споразума (“Службени билтен Општине 
Угљевик”, број:2/15), Начелник Општине Угљевик, доноси  

 

 

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

                                                                       

Члан 1. 

 

Доноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке 
услуга и то: Набавка услуга уређења општинских 
површина у МЗ Тутњевац. 

Ознака предмета набавке преузета из ЈРЈН: 90900000-6. 

Набавка услуга из члана 1. ове Одлуке извршиће се 
путем позива за директан споразум.                                                                      

 

Члан 2. 

 

Процјењена вриједност јавне набавке из члана 1. ове 
Одлуке је 5.800,00 КМ без зарачунатог ПДВ-а. (словима: 
петхиљадаосамстотинаи 00/100 КМ). 

Набавка је планирана у Плану јавних набавки за 2018. 
годину под редним бројем 33 (Јавне набавке путем 
директних споразума у складу са Правилником). 

Извор средстава за реализацију јавне набавке из члана 
1. ове Одлуке је обезбијеђен у буџету општине Угљевик 
за 2018. годину под економским кодом 412500.                                                                     

 

Члан 3. 

 

Реализацију набавке из члана 1.ове Одлуке провешће 
Одсјек за јавне набавке, инвестиције и надзор, у складу 
са поступцима регулисаним законом и општим актима 
уговорног органа.    

   Члан 4. 

 

Закључење уговора у циљу реализације предметне јавне 
набавке извршиће се у складу са 

Законом о јавним набавкама и подзаконским актима. 

 

Одсјек за јавне набавке,                        

 инвестиције и надзор                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                       Василије Перић, дипл.ек. 

 

На основу члана 240. став 4. Закона о раду („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 1/16 и 66/18), члана 59. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16), и члана 38. Посебног 
колективног уговора за запослене у области локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
20/17, 86/18), Синдикат локалне самоуправе Општине 
Угљевик са једне стране и Начелник општине Угљевик, 
као заступник Послодавца – Општине Угљевик, са друге 
стране,      з а к љ у ч и л и   с у 

 

 

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПОЈЕДИНАЧНОГ КОЛЕКТИВНОГ 

УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

 

Члан 1. 

 

У члану 5. Појединачног колективног уговора за 
запослене у Општинској управи општине Угљевик 
(„Службени билтен Општине Угљевик“, бр. 2/18, 13/18) у 
ставу 2. тачка 4. мијења се и гласи: 

„4) четврта платна група - послови на којима се захтијева 

стручност која се стиче специјализацијом на основу 
стручности средњег обрзовања...................................8,16,“ 

 

Члан 2. 

 

У истом члану и ставу Појединачног колективног уговора 
за запослене у Општинској управи општине Угљевик 
(„Службени билтен Општине Угљевик“, бр. 2/18, 13/18) у 
тачки 6. алинеје ђ) мијења се и додаје се алинеја е) и 
гласи: 

„ђ)шеф одсијека у оквиру одјељења/службе............10,83 

  е) шеф самосталног одсијека....................................13,72“ 

 

Члан 3. 

Измјене и допуне овог Колективног уговора 
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном билтену општине Угљевик“. 

 

 
 СИНДИКАТ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ            ЗА ПОСЛОДАВЦА  

 ОПШТИНЕ УГЉЕВИК                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                           

ПРЕДСЈЕДНИК                                     Василије Перић,дипл.ек. 

Петра Гајић, дипл.сан.инг.             

                                                                                             
Број: 02-12-  42  /1 

 Датум, 27.12.2018.године 
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