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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
Broj: 02/5-423-41/09 
Datum:10.08.2010. godine 
 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

PETROVIĆ DRAGIŠI  iz Donjeg Zabrđa isplatiti na ime podrške dugoročnim ulaganjima, iznos od: 
1679,89 KM (hiljadušeststotinasedamdesetdevet i 89/100  konvertibilnihmaraka). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010.godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

O b r a z l o ž e nj e 
 

PETROVIĆ DRAGIŠA iz Donjeg Zabrđa je podnio zahtjev broj: 02/5-423-41/09 kojim traži novčani 
podsticaj kao podršku dugoročnom ulaganju u izgradnju objekta za tov junadi dimenzija 27x6m. Imenovani  
je uz zahtjev priložilo potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja 
novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Uvidom u priloženu 
dokumentaciju i izlaskom na lice mjesta, nadležna Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik 
utvrdila je da imenovi izvršio investicije u visini od 33.597,84 KM i to u izgradnju objekta za tov junadi. 
Komisija je mišljenje predočila načelniku Opštine, te je riješeno kao u dispozitivu. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02/5-423-85/09 
Datum:10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

Rikić Tihomir sinu Save iz Ugljevik Sela isplatiti na ime podrške dugoročnim ulaganjima, iznos od: 
1097,00KM (hiljadudevedesetsedam  konvertibilnihmaraka). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna ulaganja u 
privredu Opštine Ugljevik za 2010.godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim 
ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Rikić Tihomir iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02/5-423-85/09 kojim traži novčani podsticaj 

kao podršku dugoročnom ulaganju u izgradnju objekta za tov junadi dimenzija 43x6m. Imenovani  je uz 
zahtjev priložilo potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih 
podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Uvidom u priloženu dokumentaciju i 
izlaskom na lice mjesta, nadležna Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da imenovi 
izvršio investicije u visini od 21.947,00KM i to u izgradnju objekta za tov junadi. Komisija je mišljenje 
predočila načelniku Opštine, te je riješeno kao u dispozitivu. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 

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

Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02/5-423-58/09 
Datum:10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 

R J E Š E NJ E 
 

MEHMEDBEGOVIĆ AMIRU  iz Srednje Trnove isplatiti na ime podrške dugoročnim ulaganjima, 
iznos od: 623,85 KM (šeststotinadvadesettri i 85/100  konvertibilnihmaraka). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010.godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
MEHMEDBEGOVIĆ AMIR iz Srednje Trnove je podnio zahtjev broj: 02/5-423-58/09 kojim traži 

novčani podsticaj kao podršku dugoročnom ulaganju u izgradnju gospodarskog objekta- štala dimenzija 
8x5,5m. Imenovani  je uz zahtjev priložilo potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i 
načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Uvidom u 
priloženu dokumentaciju i izlaskom na lice mjesta, nadležna Komisija Administrativne službe opštine 
Ugljevik utvrdila je da imenovi izvršio investicije u visini od 12.477,00KM i to u izgradnju gospodarskog 
objekta-štala. Komisija je mišljenje predočila načelniku Opštine, te je riješeno kao u dispozitivu. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-17/09 
Datum:10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

LAZIĆ BLAGOJU sinu Stanimira iz Donje Krćine isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  533,54 KM (petstotinatridesettri  i 54/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
LAZIĆ BLAGOJA sin Stanimira iz Donje Krćine je podnio zahtjev broj: 02-423-17/09 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-154/08 
Datum:10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

SPASOJEVIĆ LAZARU sinu Riste iz Donje Krćine isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  318,86 KM (tristotineosamnaest  i 86/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
SPASOJEVIĆ LAZAR sin Riste iz Donje Krćine je podnio zahtjev broj: 02-423-154/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
     Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-346/08 
Datum:10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

SANDIĆ MILANU sinu Jefte iz Donje Krćine isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  2421,27 KM (dvijehiljadečetiristotinedvadesetjedna  i 27/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
SANDIĆ MILAN sin Jefte iz Donje Krćine je podnio zahtjev broj: 02-423-346/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-181/08 
Datum:10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2009.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 3/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

PETROVIĆ RANKI  iz Donje Krćine isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos od    737,95 KM (sedamstotinatridesetsedam  i 95/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
PETROVIĆ RANKA  iz Donje Krćine je podnijela zahtjev broj: 02-423-181/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-290/08 
Datum:10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

MITROVIĆ MITRU sinu Sime iz Gornje Krćine isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  2178,21 KM (dvijehiljadesedamdesetosam i 21/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
MITROVIĆ MITAR sin Sime iz Gornje Krćine je podnio zahtjev broj: 02-423-290/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom            NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-347/08 
Datum:10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2009.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 3/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

LUKIĆ RADI kćerki Ostoje iz Gornje Krćine isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od 1908,03 KM (hiljadudevestoosam i 03/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna ulaganja u 
privredu Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim 
ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
LUKIĆ RADA kći Ostoje iz Gornje Krćine je podnijela zahtjev broj: 02-423-347/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02/5-423-61/09 
Datum:10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

RADOVANOVIĆ DRAGANU sinu Mikana iz Korenite isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  1130,40KM (hiljadustotrideset i 40/100 konvertibilnihmaraka). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
RADOVANOVIĆ DRAGAN sin Mikana iz Korenite je podnio zahtjev broj: 02/5-423-61/09 kojim 

traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana prijema rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02/5-423-94/09 
Datum:10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

JOVANOVIĆ SAVI sinu Radovana iz Korenite isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  714,79KM (sedamstočetrnaest i 79/100 konvertibilnihmaraka). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
JOVANOVIĆ SAVO sin Radovana iz Korenite je podnio zahtjev broj: 02/5-423-94/09 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana prijema rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-202/08 
Datum:10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

TOMIĆ VUKAŠINU sinu Nedeljka iz Korenite isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  2245,65KM (dvijehiljadedvjestačeterdesetpet i 65/100 konvertibilnihmaraka). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
TOMIĆ VUKAŠIN sin Nedeljka iz Korenite je podnio zahtjev broj: 02-423-202/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana prijema rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-136/08 
Datum:10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

CVJETINOVIĆ DRAGANU sinu Đorđa iz Korenite isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  611,87KM (šestojedanest i 87/100 konvertibilnihmaraka). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
CVJETINOVIĆ DRAGAN sin Đorđa iz Korenite je podnio zahtjev broj: 02-423-136/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana prijema rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02/5-423-73/09 
Datum:10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

TOMIĆ RADIŠI  iz Korenite isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, 
iznos od  412,89KM (četirstodvanest i 89/100 konvertibilnihmaraka). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
TOMIĆ RADIŠA  iz Korenite je podnio zahtjev broj: 02/5-423-73/09 kojim traži regresiranje 

kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu 
dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj 
poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe 
opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je 
riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana prijema rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-235/08 
Datum:10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

JOVANOVIĆ JULKI kćerki Boška iz Korenite isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od    313,50 KM (tristotrinest i 50 /100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
JOVANOVIĆ JULKA kći Boška iz Korenite je podnijela zahtjev broj: 02-423-235/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanoj            NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02/5-423-47/09 
Datum:10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

MILIĆ ANGELINI  iz Korenite isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, 
iznos od    58,21 KM (pedesetosam i 21 /100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
MILIĆ ANGELINA  iz Korenite je podnijela zahtjev broj: 02/5-423-47/09 kojim traži regresiranje 

kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu 
dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj 
poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe 
opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je 
riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanoj             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-238/08 
Datum:  10.08.  2010.godine 
 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

RADOVANOVIĆ PETRU sinu Slobodana iz Ugljevičke Obriježi isplatiti na ime regresiranja 
kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od  1146,06 KM (hiljadustočeterdesetšest i 06/100 
konvertibilnihmaraka). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
RADOVANOVIĆ PETAR sin Slobodana iz Ugljevičke Obriježi je podnio zahtjev broj: 02-423-

238/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz 
zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih 
podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija 
Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio za 
opremanje samostalne radnje za izradu drvne ograde, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana prijema rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02/5-423-81/09 
Datum:10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), Načelnik opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

POPOVIĆ ANDRIJI iz Korenite isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos od  396,12 KM (tristotinedevedesetšest i 12/100 konvertibilnihmaraka). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
POPOVIĆ ANDRIJA  iz Korenite je podnio zahtjev broj: 02/5-423-81/09 kojim traži regresiranje 

kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu 
dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj 
poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe 
opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je 
riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana prijema rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
 
 

 
 
 
 
 



Broj  7/10                                                    S L U Ž B E N I     B I L T E N                                                        Strana   19 

 

 
REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02/5-423-39/09 
Datum:10.08.2010. godine 
 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

Simikić Vujadinu sinu Pere iz Donje Trnove isplatiti na ime podrške dugoročnim ulaganjima, iznos 
od: 181,97 KM (stotinuosamdesetjedna i 97/100  konvertibilnihmaraka). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010.godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Simikić Vujadin iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02/5-423-39/09 kojim traži novčani 

podsticaj kao podršku dugoročnom ulaganju u izgradnju objekta predviđenog za štalu, sjenaru i slično 
dimenzije 7x5m. Imenovani  je uz zahtjev priložilo potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o 
uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. 
Uvidom u priloženu dokumentaciju i izlaskom na lice mjesta, nadležna Komisija Administrativne službe 
opštine Ugljevik utvrdila je da imenovi izvršio investicije u visini od 3639,45KM i to u izgradnju objekta za 
štalu, sjenaru. Komisija je mišljenje predočila načelniku Opštine, te je riješeno kao u dispozitivu. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-217/08 
Datum:10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

TEŠIĆ MILADINU sinu Veljka iz Gornje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  2200,78 KM (dvijehiljadedvjesto i 78/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
TEŠIĆ MILADIN sin Veljka iz Gornje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-217/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-256/08 
Datum:10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

ĐOKIĆ MILADINU sinu Milana iz Gornje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  473,49 KM (četiristotinesedamdesettri i 49/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
ĐOKIĆ MILADIN sin Milana iz Gornje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-256/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-260/08 
Datum:10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

ĐOKIĆ MIROSLAVU sinu Miladina iz Gornje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  344,91 KM (tristotinečeterdesetčetiri i 91/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
ĐOKIĆ MIROSLAV sin Miladina iz Gornje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-260/08 kojim 

traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-311/08 
Datum:10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

TEJIĆ STOJANU sinu Milana iz Gornje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  13,42 KM (trinaest i 42/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
TEJIĆ STOJAN sin Milana iz Gornje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-311/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-248/08 
Datum:10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

TEJIĆ JELENKU sinu Đure iz Gornje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  882,29 KM (osamstotinaosamdesetdvije i 29/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
TEJIĆ JELENKO sin Đure iz Gornje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-248/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02/5-423-74/09 
Datum:10.08.2010. godine 
 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

MILOŠEVIĆ LJUBI sinu Ratka iz Gornje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od 1047,90 KM (hiljaduičetrdesetsedam i 90/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
MILOŠEVIĆ LJUBO sin Ratka iz Gornje Trnove je podnio zahtjev broj: 02/5-423-74/09 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-205/08 
Datum:  10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

TODOROVIĆ JOVANU sinu Raje iz Gornjeg Zabrđa  isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  259,66 KM (dvjestopedesetdevet i 66/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
TODOROVIĆ JOVAN sin Raje iz Gornjeg Zabrđa je podnio zahtjev broj: 02-423-205/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-328/08 
Datum:  10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

TODOROVIĆ BORISLAVU sinu Raje iz Gornjeg Zabrđa  isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  892,67 KM (osamstodevedesetdvije i 67/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
TODOROVIĆ BORISLAV sin Raje iz Gornjeg Zabrđa je podnio zahtjev broj: 02-423-328/08 kojim 

traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-268/08 
Datum:  10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

TODOROVIĆ BRANISLAVU sinu Raje iz Gornjeg Zabrđa  isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  892,67 KM (osamstodevedesetdvije i 67/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
TODOROVIĆ BRANISLAV sin Raje iz Gornjeg Zabrđa je podnio zahtjev broj: 02-423-268/08 

kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev 
priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih 
podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija 
Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u 
poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-201/08 
Datum:  10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

ŽIVKOVIĆ ILIJI iz Gornjeg Zabrđa  isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos od  807,72 KM (osamstosedm i 72/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
ŽIVKOVIĆ ILIJA iz Gornjeg Zabrđa je podnio zahtjev broj: 02-423-201/08 kojim traži regresiranje 

kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu 
dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj 
poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe 
opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je 
riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-187/08 
Datum:  10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

DRAGIČEVIĆ MIROSLAVU sinu Triše iz Gornjeg Zabrđa  isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  561,17 KM (petstošezdesetjedna i 17/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
DRAGIČEVIĆ MIROSLAV sin Triše iz Gornjeg Zabrđa je podnio zahtjev broj: 02-423-187/08 

kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev 
priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih 
podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija 
Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u 
poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-259/08 
Datum:  10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

STEVANOVIĆ ĐORĐIJI sinu Dušana iz Gornjeg Zabrđa  isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  208,11 KM (dvjestoosam i 11/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
STEVANOVIĆ ĐORĐIJA sin Dušana iz Gornjeg Zabrđa je podnio zahtjev broj: 02-423-259/08 

kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev 
priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih 
podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija 
Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u 
poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno:  
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu   
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 



Broj  7/10                                                    S L U Ž B E N I     B I L T E N                                                        Strana   32 

 

 
REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02/5-423-48/09 
Datum:  10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

SIMIĆ SLAVKU sinu Cvjetka iz Gornjeg Zabrđa  isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  715,71 KM (sedamstopetnaest i 71/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
SIMIĆ SLAVKO sin Cvjetka iz Gornjeg Zabrđa je podnio zahtjev broj: 02/5-423-48/09 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu  
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-172/08 
Datum:  10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

MIRKOVIĆ PERI sinu Stanka iz Gornjeg Zabrđa  isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  1775,11 KM (hiljadusedamstosedamdesetpet i 11/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
MIRKOVIĆ PERO sin Stanka iz Gornjeg Zabrđa je podnio zahtjev broj: 02-423-172/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-353/08 
Datum:  10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

SIMIĆ CVIJETINU sinu Branka iz Donjeg Zabrđa  isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  430,10 KM (četirstotrideset i 10/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna ulaganja u 
privredu Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim 
ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
SIMIĆ CVIJETIN sin Branka iz Donjeg Zabrđa je podnio zahtjev broj: 02-423-353/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-287/08 
Datum:  10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

TRIFKOVIĆ RADI sinu Cvjetozara iz Donjeg Zabrđa  isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  1790,67 KM (hiljadusedamstodevedeset i 67/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
TRIFKOVIĆ RADO sin Cvjetozara iz Donjeg Zabrđa je podnio zahtjev broj: 02-423-287/08 kojim 

traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 



Broj  7/10                                                    S L U Ž B E N I     B I L T E N                                                        Strana   36 

 

 
 
REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-372/08 
Datum:  10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

ŽIVANOVIĆ SLAVIŠI sinu Branka iz Donjeg Zabrđa  isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  140,62 KM (stočeterdeset i 62/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
ŽIVANOVIĆ SLAVIŠA sin Branka iz Donjeg Zabrđa je podnio zahtjev broj: 02-423-372/08 kojim 

traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno:            NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-272/08 
Datum:  10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

POPOVIĆ GORDANI kćerki Steve iz Donjeg Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od    586,47 KM (pestoosamdesetšest i 47/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
POPOVIĆ GORDANA kći Steve iz Donjeg Zabrđa je podnijela zahtjev broj: 02-423-272/08 kojim 

traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanoj             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02/5-423-64/09 
Datum:  10.08.2010. godine 
 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

VUKOVIĆ DANIJELI kćerki Cvike iz Gornjeg Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od    270,37 KM (dvjestosedamdeset i 37/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
VUKOVIĆ DANIJELA kći Cvike iz Gornjeg Zabrđa je podnijela zahtjev broj: 02/5-423-64/09 

kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev 
priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih 
podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija 
Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u 
poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanoj             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-10/09 
Datum:16.08. 2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

JEVTIĆ DRAGANU sinu Nikole iz Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  723,81KM (sedamstodvadesettri i 81/100  konvertibilnihmaraka). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
JEVTIĆ DRAGAN sin Nikole iz Zabrđa,  je podnio zahtjev broj: 02-423-10/09 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 Donošenjem ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje broj:02-423-10/09 od 10.08.2010. godine. 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom                                    NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                                    Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-200/08 
Datum:16.08.2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

JOVIĆ MIHAILU sinu Save iz Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos od  2289,73KM (dvijehiljadedvjestoosamdesetdevet i 73/100  konvertibilnihmaraka). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
JOVIĆ MIHAILO sin Save iz Zabrđa,  je podnio zahtjev broj: 02-423-200/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 Donošenjem ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje broj:02-423-200/08 od 10.08.2010. godine. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom                                  NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                                  Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02/5-423-78/09 
Datum:16.08.2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

NIKOLIĆ ILIJI iz Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos 
od  391,32KM (tristodevedesetjedna i 32/100  konvertibilnihmaraka). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
NIKOLIĆ ILIJA  iz Zabrđa,  je podnio zahtjev broj: 02/5-423-78/09 kojim traži regresiranje kamata 

u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u 
skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih 
privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je 
da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog 
rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 Donošenjem ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje broj:02/5-423-78/09 od 10.08.2010. godine. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom                                 NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                                Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-362/08 
Datum:16.08.2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

MARKOVIĆ MIKI sinu Slavka iz Zabrđa, Posavci bb isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  1303,44KM (hiljadutristotri i 44/100  konvertibilnihmaraka). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
MARKOVIĆ MIKO sin Slavka iz Zabrđa, Posavci bb  je podnio zahtjev broj: 02-423-362/08 kojim 

traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 Donošenjem ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje broj:02-423-362/08 od 10.08.2010. godine. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom                                         NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                                      Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-262/08 
Datum:16.08.2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

JOVIČIĆ MILANU sinu Ljubomira iz Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  1307,23KM (hiljadutristosedam i 23/100  konvertibilnihmaraka). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
JOVIČIĆ MILAN sin Ljubomira iz Zabrđa,  je podnio zahtjev broj: 02-423-262/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 Donošenjem ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje broj:02-423-262/08 od 10.08.2010. godine. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom                                   NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                                 Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 



Broj  7/10                                                    S L U Ž B E N I     B I L T E N                                                        Strana   44 

 

 
 
 
REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-176/08 
Datum:16.08.2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

MITROVIĆ BRANISLAVU  iz Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos  801,39KM (osamstojedna i 39/100  konvertibilnihmaraka). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
MITROVIĆ BRANISLAV iz Zabrđa,  je podnio zahtjev broj: 02-423-176/08 kojim traži regresiranje 

kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu 
dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj 
poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe 
opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je 
riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 Donošenjem ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje broj:02-423-176/08 od 10.08.2010. godine. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom                                   NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                                   Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-266/08 
Datum:16.08.2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

GAVRIĆ CVIJETINU iz Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos od  362,09KM (tristošezdesetdvije i 09/100  konvertibilnihmaraka). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
GAVRIĆ CVIJETIN iz Zabrđa,  je podnio zahtjev broj: 02-423-266/08 kojim traži regresiranje 

kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu 
dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj 
poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe 
opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je 
riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 Donošenjem ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje broj:02-423-266/08 od 10.08.2010. godine. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom                                       NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                                      Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-209/08 
Datum:10.08.2010 .godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 

R J E Š E NJ E 
 

BEGANOVIĆ HUSEINU sinu Abdulaha iz Glinja  isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  382,71 KM (tristotineosamdesetdvije i 71/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
BEGANOVIĆ HUSEIN sin Abdulaha iz Glinja je podnio zahtjev broj: 02-423-209/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom                      NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc  
4.Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02/5-423-56/09 
Datum:16.08.2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

MARKOVIĆ ILIJI sinu Petra iz Donjeg Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  2174,06KM (dvijehiljadestosedamdesetčetiri i 06/100  konvertibilnihmaraka). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
MARKOVIĆ ILIJA sin Petra iz Donjeg Zabrđa,  je podnio zahtjev broj: 02/5-423-56/09 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
            Donošenjem ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje broj:02/5-423-56/09 od 10.08.2010. godine. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom                                     NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                                   Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-204/08 
Datum:16.08.2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

PETROVIĆ MIRČETI sinu Steve iz Donjeg Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  1818,00KM (hiljaduosamstotinaosamnaest i 00/100  
konvertibilnihmaraka). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
PETROVIĆ MIRČETA sin Steve iz Donjeg Zabrđa,  je podnio zahtjev broj: 02-423-204/08 kojim 

traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
            Donošenjem ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje broj:02-423-204/08 od 10.08.2010. godine. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom                                   NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                                  Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-208/08 
Datum:16.08.2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

PETROVIĆ PREDRAGU sinu Čede iz Donjeg Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  1887,08KM (hiljaduosamstotinaosamdesetsedam i 08/100  
konvertibilnihmaraka). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
PETROVIĆ PREDRAG sin Čede iz Donjeg Zabrđa,  je podnio zahtjev broj: 02-423-208/08 kojim 

traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 Donošenjem ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje broj:02-423-208/08 od 10.08.2010. godine. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom                                       NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                                   Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-212/08 
Datum:16.08.2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

PETROVIĆ LJUBOMIRU iz Donjeg Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  95,61 KM (devedesetpet i 61/100  konvertibilnihmaraka). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
PETROVIĆ LJUBOMIR iz Donjeg Zabrđa,  je podnio zahtjev broj: 02-423-212/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 Donošenjem ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje broj:02-423-212/08 od 10.08.2010. godine. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom                               NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                                Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-35/09 
Datum: 10.08. 2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

REDŽIĆ NIHADU sinu Osmana iz Janjara isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  866,99 KM (osamstotinašezdesetšest i 99/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
REDŽIĆ NIHAD sin Osmana iz Janjara je podnio zahtjev broj: 02-423-35/09 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom            NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi      Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-358/08 
Datum: 10.08. 2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

ČIPLAKOVIĆ NALVEDINU sinu Ismeta iz Janjara isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  388,97 KM (tristotineosamdesetosam  i 97/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
ČIPLAKOVIĆ NALVEDIN sin Ismeta iz Janjara je podnio zahtjev broj: 02-423-358/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                         Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-303/08 
Datum: 10.08. 2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 

R J E Š E NJ E 
 

TUPKOVIĆ ELIFRAIMU sinu Velida iz Janjara isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od 1073,52KM (                       hiljadusedamdesettri i 52/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
TUPKOVIĆ ELIFRAIM sin Velida iz Janjara je podnio zahtjev broj: 02-423-303/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Na osnovu zapisnika i uz predmet priložene 
dokumentacije od strane MKO Mikrofin u dispozitivu rješenja uračunata je i kamata na osnovu kredita 
broj:01542080-05 u iznosu od 600,00 KM a odnosi se na dio kamate od 3% iz 2006.godine i 9% iz 
2007.godine po odluci Skupštine.Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik 
utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u 
dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 

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

Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                      Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-302/08 
Datum: 10.08. 2010.godine 
 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

TUPKOVIĆ SAFIJI kćerki Huseina iz Janjara isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od    1079,95 KM (hiljadusedamdesetdevet i 95/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
TUPKOVIĆ SAFIJA kći Huseina iz Janjara je podnijela zahtjev broj: 02-423-302/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanoj            NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi      Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-211/08 
Datum: 10.08. 2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

BUBIĆ RAMIZI iz Janjara isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, 
iznos od    343,59 KM (tristotinečeterdesettri i 59/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
BUBIĆ RAMIZA iz Janjara je podnijela zahtjev broj: 02-423-211/08 kojim traži regresiranje kamata 

u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u 
skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih 
privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je 
da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog 
rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanoj            NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi      Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-135/08 
Datum:10.08.2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

NIKOLIĆ DRAGANU sinu Radivoja iz Mezgraje isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  330,07 KM (tristotinetrideset  i 07/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
NIKOLIĆ DRAGAN sin Radivoja iz Mezgraje je podnio zahtjev broj: 02-423-135/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-6/09 
Datum:10.08.2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

SIMIKIĆ LJUBOMIRU sinu Vojke iz Mezgraje isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  384,80 KM (tristotineosamdesetčetiri  i 80/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
SIMIKIĆ LJUBOMIR sin Vojke iz Mezgraje je podnio zahtjev broj: 02-423-6/09 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom            NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02/5-423-40/09 
Datum:10.08.2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

LAZIĆ GORANU sinu Obrada iz Mezgraje isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  115,87 KM (stotinupetnaest  i 87/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
LAZIĆ GORAN sin Obrada iz Mezgraje je podnio zahtjev broj: 02/5-423-40/09 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom            NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić, dipl.ecc s.r 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-261/08 
Datum:10.08.2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

NEŠKOVIĆ PETRU sinu Milana iz Mezgraje isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  639,28 KM (šeststotinatridesetdevet  i 28/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
NEŠKOVIĆ PETAR sin Milana iz Mezgraje je podnio zahtjev broj: 02-423-261/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-278/08 
Datum:10.08.2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

NEŠKOVIĆ RADU sinu Petra iz Mezgraje isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  458,45 KM (četiristotinepedesetosam  i 45/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
NEŠKOVIĆ RADE sin Petra iz Mezgraje je podnio zahtjev broj: 02-423-278/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom              NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.s 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-313/08 
Datum:10.08.2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

TERZIĆ JAKOVU sinu Milivoja iz Mezgraje isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  103,64 KM (stotinutri  i 64/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
TERZIĆ JAKOV sin Milivoja iz Mezgraje je podnio zahtjev broj: 02-423-313/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom              NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                              Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-325/08 
Datum:10.08.2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

STJEPANOVIĆ SLAVKU sinu Pere iz Mezgraje isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  13,72 KM (trinaest  i 72/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
STJEPANOVIĆ SLAVKO sin Pere iz Mezgraje je podnio zahtjev broj: 02-423-325/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
 
 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom              NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                                Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02/5-423-53/09 
Datum:10.08.2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

STJEPANOVIĆ LAZI sinu Pere iz Mezgraje isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  41,52 KM (četerdesetjedna  i 52/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
STJEPANOVIĆ LAZO sin Pere iz Mezgraje je podnio zahtjev broj: 02/5-423-53/09 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-207/08 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

SAVIĆ BRANKU  iz Maleševaca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos od  214,30KM (dvijestotinečetrnaest  i 30/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
SAVIĆ BRANKO  iz Maleševaca je podnio zahtjev broj: 02-423-207/08 kojim traži regresiranje 

kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu 
dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj 
poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe 
opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je 
riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom                  NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić, dipl.ecc s.r 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-149/08 
Datum: 10.08. 2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

NIKOLIĆ MITRU sinu Save iz Maleševaca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  13,72 KM (trinaest i 72/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
NIKOLIĆ MITAR sin Save iz Maleševaca je podnio zahtjev broj: 02-423-149/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
 
 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02/5-423-68/09 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

NIKOLIĆ LJUBIŠI sinu Đorđije iz Maleševaca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  1385,08 KM (hiljadutristotineosamdesetpet i 08/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
NIKOLIĆ LJUBIŠA sin Đorđije iz Maleševaca je podnio zahtjev broj: 02/5-423-68/09 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
 
 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-1/09 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

NIKOLIĆ RADENKU sinu Neđe iz Maleševaca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  115,30 KM (stotinupetnaest i 30/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
NIKOLIĆ RADENKO sin Neđe iz Maleševaca je podnio zahtjev broj: 02-423-1/09 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
 
 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02/5-423-59/09 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

NIKOLIĆ VUJADINU sinu iz Maleševaca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  746,83 KM (sedamstotinačeterdesetšest i 83/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
NIKOLIĆ VUJADIN  iz Maleševaca je podnio zahtjev broj: 02/5-423-59/09 kojim traži regresiranje 

kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu 
dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj 
poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe 
opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je 
riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
 
 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02/5-423-60/09 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

NIKOLIĆ VLADIMIRU sinu Vujadina iz Maleševaca isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  753,06 KM (sedamstotinapedesettri  i 06/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
NIKOLIĆ VLADIMIR sin Vujadina iz Maleševaca je podnio zahtjev broj: 02/5-423-60/09 kojim 

traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
 
 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom                NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02/5-423-69/09 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

NIKOLIĆ NEĐI  iz Maleševaca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos od  84,13 KM (osamdesetčetiri i 13/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
NIKOLIĆ NEĐI iz Maleševaca je podnio zahtjev broj: 02/5-423-69/09 kojim traži regresiranje 

kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu 
dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj 
poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe 
opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je 
riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
 
 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom            NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-275/08 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

NIKOLIĆ ĐORĐIJI sinu Teše iz Maleševaca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  818,65 KM (osamstotinaosamnaest i 65/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
NIKOLIĆ ĐORĐIJA sin Teše iz Maleševaca je podnio zahtjev broj: 02-423-275/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
 
 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom            NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-23/09 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

VASILIĆ ŽIVANU sinu Đorđije iz Maleševaca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  477,66 KM (četiristotinesedamdesetsedam i 66/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
VASILIĆ ŽIVAN sin Đorđije iz Maleševaca je podnio zahtjev broj: 02-423-23/09 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
 
 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom                        NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu  
3. Arhivi                       Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02/5-423-96/09 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

SAVIĆ DRAGANU sinu Jovice iz Maleševaca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  680,59 KM (šeststotinaosamdeset i 59/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
SAVIĆ DRAGAN sin Jovice iz Maleševaca je podnio zahtjev broj: 02/5-423-96/09 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
 
 
 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-363/08 
Datum:  10.08.  2010.godine 
 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

OSTOJIĆ ĐUKI kćerki Nedeljka iz Ugljevičke Obriježi isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od    1310,57KM (hiljadutristotinedeset i 57/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2009. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2009.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
OSTOJIĆ ĐUKA kći Nedeljka iz Ugljevičke Obriježi je podnijela zahtjev broj: 02-423-363/08 kojim 

traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanoj                            NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-319/08 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

RADOVANOVIĆ IVANU i RAJKI iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od    1970,11 KM (hiljadudevetstotinasedamdeset i 11 /100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
RADOVANOVIĆ IVAN i RAJKA iz Ugljevika su podnijeli zahtjev broj: 02-423-319/08 kojim traže 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani su uz zahtjev priložili 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da su imenovani realizovane kredite namjenski uložili u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanim             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-442-8/09 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

VIDOJEVIĆ PREDRAGU sinu Pere iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od    648,04KM (šeststotinačeterdesetosam i  04/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
VIDOJEVIĆ PREDRAG sin Pere iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-442-8/09 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-155/08 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

MANOJLOVIĆ SLAVIŠI sinu Đoke iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od 654,97 KM (šeststotinapedesetčetiri i  97 /100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
MANOJLOVIĆ SLAVIŠA sin Đoke iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-155/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-100/09 
Datum: 10.08.2010 .godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), Načelnik opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

NIKOLIĆ DRAGINJI  kćerki Milana iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  167,40 KM (stotinušezdesetsedam  i 40/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
NIKOLIĆ DRAGINJA  kćerka Milana iz Donje Trnove je podnijela zahtjev broj: 02-423-100/09 

kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev 
priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih 
podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija 
Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u 
poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanoj                     NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                  Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-224/08 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

MIĆIĆ MILOŠU sinu Stanke iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od 724,69 KM (sedamstotinadvadesetčetiri i  69 /100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
MIĆIĆ MILOŠ sin Stanke iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-224/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-350/08 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

NOVAKOVIĆ PREDRAGU sinu Tome iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  922,07 KM (devetstotinadvadesetdva i  07 /100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
NOVAKOVIĆ PREDRAG sin Tome iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-350/09 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-352/08 
Datum:10.08.2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

ŠARČEVIĆ ZORANU sinu Slobodana iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od    1687,68 KM                     (hiljadušestoosamdesetsedam   i 68 /100 
KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
ŠARČEVIĆ ZORAN sin Slobodana iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-352/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom            NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-240/08 
Datum: 10.08.2010 .godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), Načelnik opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

MIĆIĆ NATALIJI  iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos od  390,96 KM (tristotinedevedeset  i 96/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
MIĆIĆ NATALIJA iz Donje Trnove je podnijela zahtjev broj: 02-423-240/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanoj            NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi      Vasilije Perić, dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-169/08 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

SIMIKIĆ MILICI kćerki Bore iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od   45,93 KM (četerdesetpet i  93 /100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
SIMIKIĆ MILICA kći Bore iz Ugljevika je podnijela zahtjev broj: 02-423-169/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanoj                                    NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02/5-423-82/09 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

TEŠIĆ BORISLAVU sinu Lazara iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od    192,18 KM (stotinudevedesetdvije i  18 /100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
TEŠIĆ BORISLAV sin Lazara iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02/5-423-82/09 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-354/08 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

CVETKOVIĆ JUGOSLAVU sinu Tihomira iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od 1953,05 KM (hiljadudevestopedesettri i   05 /100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
CVETKOVIĆ JUGOSLAV sin Tihomira iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-354/08 kojim 

traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02/5-423-72/09 
Datum: 10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

LAKIĆ GORANU sinu Save iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  792,89KM (    sedamstodevedesetdva i 89 /100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
LAKIĆ GORAN sin Save iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02/5-423-72/09 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02/5-423-83/09 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

ĐOKIĆ ŽIVANU sinu Gavre iz Ugljevika-Modran isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od 316,11 KM (tristotinešesnaest  i  11/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
ĐOKIĆ ŽIVAN sin Gavre iz Ugljevika-Modran je podnio zahtjev broj: 02/5-423-83/09 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
  
Broj: 02-423-252/08 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

TORLAKOVIĆ NEBOJŠI  iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos od   517,03 KM (  petstotinasedamnaest i 03 /100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
TORLAKOVIĆ NEBOJŠA iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-252/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-7/10 
Datum 10.08.2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

OKANOVIĆ MUAMERU  sin Ibrahima iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za 
kratkoročni namjenski poljoprivredni kredit, iznos od  90,00 KM (devedeset i 00/100 konvertibilnihmaraka). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
OKANOVIĆ MUAMER sin Ibrahima  iz Atmačića je podnio zahtjev broj: 02-423-7/10 kojim traži 

regresiranje kamata za kratkoročni namjenski poljoprivredni kredit. Izlaskom na lice mjesta dana 
06.08.2010.godine, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovani 
kredit namjenski uložio u poljoprivredu za nabavku repromaterijala za jesenju sjetvu 2008.godine, te da 
imenovani ispunjava uslove u skladu sa Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti, te je odlučeno kao u 
dispozitivu ovog rješenja. 

 Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
  
Broj: 02-423-293/08 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

JOVIČIĆ MILISAVU  iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos od    361,69 KM (tristošezdesetjedna i                              69 /100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
JOVIČIĆ MILISAV iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-293/08 kojim traži regresiranje 

kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu 
dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj 
poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe 
opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je 
riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
  
Broj: 02/5-423-80/09 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

ZEKIĆ ŽARKI  iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, 
iznos od    722,20 KM (sedamstotinadvadesetdvije i                              20/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
ZEKIĆ ŽARKO iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02/5-423-80/09 kojim traži regresiranje kamata 

u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u 
skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih 
privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je 
da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog 
rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-189/08 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

NIKOLIĆ RAJKI  iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, 
iznos od    144,65 KM (stotinučeterdesetčetiri i                       65/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
  O b r a z l o ž e nj e 
 

NIKOLIĆ RAJKA  iz Ugljevika je podnijela zahtjev broj: 02-423-189/08 kojim traži regresiranje 
kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu 
dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj 
poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe 
opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je 
riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanoj             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-141/08 
Datum:  10.08.  2010.godine 
 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

ĐURIĆ MILENI kćerki Stanka iz Ugljevičke Obriježi isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od    293,17KM (dvjestodevedesettri i 17/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
ĐURIĆ MILENA kći Stanka iz Ugljevičke Obriježi je podnijela zahtjev broj: 02-423-141/08 kojim 

traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanoj                        NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-324/08 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

JOVIČIĆ NATAŠI  iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos od    291,80 KM (dvjestodevedesetjedna i                             80 /100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
JOVIČIĆ NATAŠA  iz Ugljevika je podnijela zahtjev broj: 02-423-324/08 kojim traži regresiranje 

kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu 
dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj 
poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe 
opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je 
riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanoj                       NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
  
Broj: 02-423-251/08 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

ZARIĆ STEVI  iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, 
iznos od    540,85 KM (petstotinačeterdeset i                               85/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
ZARIĆ STEVO  iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-251/08 kojim traži regresiranje kamata 

u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u 
skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih 
privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je 
da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog 
rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-216/08 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

GAJIĆ PETRI kćerki Lazara iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od    405,16 KM (četirstotinepet i                             16 /100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
GAJIĆ PETRA kći Lazara iz Ugljevika je podnijela zahtjev broj: 02-423-216/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
 
Dostavljeno: 
 
1. Imenovanoj                       NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-230/08 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

POPOVIĆ CVJETANI kćerki Nikole iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od    42,82 KM (četerdesetdvije i  82 /100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
POPOVIĆ CVJETANA kći Nikole iz Ugljevika je podnijela zahtjev broj: 02-423-230/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanoj                           NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-168/08 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

TOMIĆ RADI kćerki Vladimira iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od 1799,31 KM (hiljadusedamstodevedesetdevet i  31 /100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
TOMIĆ RADA kći Vladimira iz Ugljevika je podnijela zahtjev broj: 02-423-168/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno:      
1. Imenovanoj                        NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-177/08 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

IVANOVIĆ VUJADINU sinu Milorada iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos o 715,71 KM (sedamstopetnaest i   71 /100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
IVANOVIĆ VUJADIN sin Milorada iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-177/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-174/08 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

POPOVIĆ SLAVKU sinu Cvjetka iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od 659,63 KM (šestopedesetdevet i  63 /100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
POPOVIĆ SLAVKO sin Cvjetka iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-174/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02/5-423-90/09 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

MILOVANOVIĆ SRETENU iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od 1235,50 KM (hiljadudvjestotridesetpet i  50 /100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
MILOVANOVIĆ SRETEN iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02/5-423-90/09 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02/5-423-89/09 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

PAJIĆ ACI  iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos 
od    366,73 KM (tristošezdesetšest i  73 /100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
PAJIĆ ACO  iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02/5-423-89/09 kojim traži regresiranje kamata u 

2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u 
skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih 
privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je 
da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog 
rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02/5-423-88/09 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

BOJIĆ PETRU sin Vladimira iz Jablan – Ugljevika, isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od    562,52 KM (petstotinaćesdesetdvije i  52 /100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
BOJIĆ PETAR sin Vladimira iz Jablana - Ugljevik je podnio zahtjev broj: 02/5-423-88/09 kojim 

traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-2/09 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

MILIVOJEVIĆ SLOBODANU sin Pere iz Ugljevika, isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od    525,50 KM (petstotinadvadesetpet i  50 /100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
MILIVOJEVIĆ SLOBODAN sin Pere iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-2/09 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
  
Broj: 02-423-179/08 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

BOGDANOVIĆ MILORADU  iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od 746,83 KM (sedamstotinačeterdesetšest i  83/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
BOGDANOVIĆ MILORAD  iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-179/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-180/08 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

DESPOTOVIĆ GORDANI  iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od 556,16 KM (petstotinapedesetšest i  16 /100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
DESPOTOVIĆ GORDANA  iz Ugljevika je podnijela zahtjev broj: 02-423-180/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanoj             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
8NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-193/0 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

JOVANOVIĆ MILADINU sin Zdravka iz Ugljevika, isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od    673,89 KM (šeststotinasedamdesettri i  89/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
JOVANOVIĆ MILADIN sin Zdravka iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-193/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-23/08 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

ĐURIĆ TOMISLAVU  iz Ugljevika, isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos od    73,80 KM (sedamdesettri i  80 /100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
ĐURIĆ TOMISLAV  iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-23/08 kojim traži regresiranje 

kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu 
dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj 
poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe 
opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je 
riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-243/08 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

GAJIĆ MILKI kćerki Branka iz Ugljevika-Falčići isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od 79,03 KM (sedamdesetdevet i  03/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
GAJIĆ MILKA kći Branka iz Ugljevika-Falčići je podnijela zahtjev broj: 02-423-243/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanoj             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 



Broj  7/10                                                    S L U Ž B E N I     B I L T E N                                                        Strana   110 

 

 
 
REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-250/08 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

RADOVANOVIĆ VAJI sinu Pere iz Ugljevika-Falčići, isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od    989,53 KM (devetstotinaosamdesetdevet i  53 /100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
RADOVANOVIĆ VAJO sin Pere iz Ugljevika-Falčići je podnio zahtjev broj: 02-423-250/08 kojim 

traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-6/10 
Datum: 10.08.2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

OKANOVIĆ ĐAMILU  iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za kratkoročni namjenski 
poljoprivredni kredit, iznos od  108,00 KM (stotinuosam i 00/100 konvertibilnihmaraka). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
OKANOVIĆ ĐAMIL  iz Atmačića je podnio zahtjev broj: 02-423-6/10 kojim traži regresiranje 

kamata za kratkoročni namjenski poljoprivredni kredit. Izlaskom na lice mjesta dana 06.08.2010.godine, 
Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovani kredit namjenski 
uložio u poljoprivredu za nabavku repromaterijala za jesenju sjetvu 2008.godine, te da imenovani ispunjava 
uslove u skladu sa Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja 
za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 

 Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-27/10 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

NOVAKOVIĆ MIROSLAVI kćerki Novaka iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od   241,14 KM (dvijestotinečeterdesetjedna i  14/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
NOVAKOVIĆ MIROSLAVA kći Novaka iz Ugljevika je podnijela zahtjev broj: 02-423-27/10 

kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev 
priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih 
podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija 
Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u 
poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanoj                       NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-234/08 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

PAJIĆ RADENKU sinu Nedeljka iz Ugljevika, isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od    324,46 KM (tristotinedvadesetčetiri i  46 /100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
PAJIĆ RADENKO sin Nedeljka iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-234/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02/5-423-65/09 
Datum:10.08.  2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

LAZIĆ STOJI iz Ugljevika -  Modran isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos od   2194,34 KM (dvijehiljadestotinudevedesetčetiri i  34/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
LAZIĆ STOJA  iz Ugljevika - Modran je podnijela zahtjev broj: 02/5-423-65/09 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanoj                       NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-228/08 
Datum:10.08. 2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

TOMIĆ MILADINU sinu Svetozara iz Starog Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  279,65 KM (dvijestotinesedamdesetdevet i 65/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
TOMIĆ MILADIN sin Svetozara iz Starog Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-228/08 kojim 

traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-221/08 
 Datum:10.08. 2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

JOVANOVIĆ MIKI sinu Petra iz Starog Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  1072,87 KM (hiljadusedamdesetdvije  i 87/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
JOVANOVIĆ MIKO sin Petra iz Starog Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-221/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-159/08 
Datum:10.08. 2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

ZELENOVIĆ LUKI iz Starog Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  222,21 KM (dvijestotinedvadesetdvije i 21/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
ZELENOVIĆ LUKA iz Starog Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-159/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-349/08 
Datum:10.08. 2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

PETROVIĆ SVETOZARU sinu Petra iz Starog Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  583,62 KM (petstotinaosamdesettri i 62/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
PETROVIĆ SVETOZAR sin Petra iz Starog Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-349/08 kojim 

traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-167/08 
Datum:10.08. 2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

ĐOKIĆ RAJI sinu Mike iz Starog Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  1613,46 KM (hiljadušeststotinatrinaest i 46/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
ĐOKIĆ RAJO sin Mike iz Starog Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-167/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-156/08 
Datum:10.08. 2010.godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten 
Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine  d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

TOMIĆ SLOBODANU sinu Neđe iz Starog Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  676,62 KM (šeststotinasedamdesetšest i 62/100 KM). 

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine 
Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području 
opštine Ugljevik u 2010.godini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
TOMIĆ SLOBODAN iz Starog Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-156/08 kojim traži 

regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio 
potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za 
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne 
službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te 
je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor 
načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Računovodstvu 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Službeni bilten 
 
 
 
 
 
 
 


