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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, 4/07 i 4/08), 
Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini 
(„Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 9/09), i zahtjeva Ilije Lazića iz Ravnog Polja,  d o n o s i m 
 

 
R J E Š E NJ E 

 
Lazić Iliji  iz Ravnog Polja dodjeljuje se namjenska pomoć za razvoj plasteničke proizvodnje u 

iznosu od 2.000,00 KM (slovima: dvijehiljadakonvertibilnihmaraka).  
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 
 

Lazić Ilija iz Ravnog Polja obratio se zahtjevom za novčanu pomoć u razvoju poljoprivrede, 
konkretno za podršku u proširenju plasteničke proizvodnje povrća. Nadležna komisija je izašla na lice mjesta 
i konstatovala da se podnosilac zahtjeva bavi plasteničkom proizvodnjom povrća i to u pet plastenika ukupne 
površine 600m2. 

 U skladu sa Strateškim planom Opštine, navedenim Programom kapitalnih ulaganja i komisijskog 
uvida na licu mjesta riješeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja, uz uslov da se u roku od 90 dana od 
dobijanja sredstava dostave fiskalni računi o utrošku istih. 
Protiv ovog Rješenja se može izjaviti prigovor Načelniku Opštine u roku od 8 dana po prijemu istog.  
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine 
Ugljevik,,. 
 
 
 
REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE         NAČELNIK OPŠTINE 
Broj: 02/40- 276/10        Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r. 
Datum,10.08.2010..godine  
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-158/08 
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 MIRJANI  iz Starog Ugljevika-Falčići isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od    349,09 KM (tristotrinečeterdesetdevet i 09 /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 MIRJANA iz Starog Ugljevika-Falčići je podnijela zahtjev broj: 02-423-158/08 

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: 02-423-153/08 
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 MILANU sinu Đokana iz Ugljevičke Obriježi isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  1468,79KM (hiljadučetiristotinešesdesetosam 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 

 
JOVIČIĆ MILAN sin Đokana iz Ugljevičke Obriježi je podnio zahtjev broj: 02-423-153/08 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: 02-423-190/08 
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 
 

LUKIĆ RADIVOJU sinu Dragana iz Ugljevičke Obriježi isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  2114,31KM (dvijehiljadestočetrnest i 31/100 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 

 
LUKIĆ RADIVOJE sin Dragana iz Ugljevičke Obriježi je podnio zahtjev broj: 02-423-190/08 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: 02-423-215/08 
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 
 

LUKIĆ LUKI sinu Branka iz Ugljevičke Obriježi isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  962,20KM (devestošezdesetdvije i 20/100 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 

 
LUKIĆ LUKA sin Branka iz Ugljevičke Obriježi je podnio zahtjev broj: 02-423-215/08 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: 02-423-249/08 
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 
 

MIHAJLOVIĆ STEVI sinu Cvijetina iz Ugljevičke Obriježi isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  270,35KM (dvjestosedamdeset i 35/100 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 

 
MIHAJLOVIĆ STEVO sin Cvijetina iz Ugljevičke Obriježi je podnio zahtjev broj: 02-423-249/08 

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: 02-423-145/08 
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 RADISLAVU sinu Dušana iz Ugljevičke Obriježi isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  137,68KM (stotridesetsedam i 68/100 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 

 
ĐURIĆ RADISLAV sin Dušana iz Ugljevičke Obriježi je podnio zahtjev broj: 02-423-145/08 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 
 



Broj  7/10    -II dio                                                S L U Ž B E N I     B I L T E N                                               Strana   8 

 

 
REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-184/08 
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 
 

BENOVIĆ BOBANU sinu Lake iz Ugljevičke Obriježi isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  1899,80KM (hiljaduosamstodevedesetdevet i 80/100 
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 

 
BENOVIĆ BOBAN sin Lake iz Ugljevičke Obriježi je podnio zahtjev broj: 02-423-184/08 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: 02-423-332/08 
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 
 

LJUBOJEVIĆ MILANU sinu Cvijana iz Ugljevičke Obriježi isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  385,38 KM (tristoosamdesetpet i 38/100 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 

 
LJUBOJEVIĆ MILAN sin Cvijana iz Ugljevičke Obriježi je podnio zahtjev broj: 02-423-332/08 

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: 02-423-185/08 
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 DIMITRIJU iz Ugljevičke Obriježi isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  1385,26KM (hiljadutristotineosamdesetpet i 26/100 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 DIMITRIJE  iz Ugljevičke Obriježi je podnio zahtjev broj: 02-423-185/08 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: 02/5-423-82/09 
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 
 

JOVIČIĆ VELIMIRU iz Ugljevičke Obriježi isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  968,56KM (devestošesdesetosam i 56/100 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 VELIMIR iz Ugljevičke Obriježi 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 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: 02/5-423-93/09 
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 
 

ČUTURIĆ DRAGANU iz Ugljevičke Obriježi isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  65,02KM (šezdesetpet i 02/100 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 

 
ČUTURIĆ DRAGAN  iz Ugljevičke Obriježi je podnio zahtjev broj: 02/5-423-93/09 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: 02-423-182/08 
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 
 

ČUTURIĆ BOŽIDARKI iz Ugljevičke Obriježi isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  737,85KM (sedamstotridesetsedam 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 

 
ČUTURIĆ BOŽIDARKA  iz Ugljevičke Obriježi je podnijela zahtjev broj: 02-423-182/08 kojim 

traži regresiralje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev pnjiložio 
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: 02-423-18/09 
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 RISTI sinu Simike iz Tutnjevca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  204,03KM (dvjestočetiri 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 

 
SIMIKIĆ RISTO sin Simike iz Tutnjevca je podnio zahtjev broj: 02-423-18/09 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: 02-423-3/09 
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 
 

MIHAJLOVIĆ OBRENU sinu Konstantina  iz Tutnjevca isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  338,68KM (tristotridesetosam  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 

 
MIHAJLOVIĆ OBREN sin Konstantina iz Tutnjevca je podnio zahtjev broj: 02-423-3/09 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: 02-423-24/09 
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 MILKU sinu Milorada iz Tutnjevca isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  562,49KM (petstošezdesetdvije  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 

 
MILOVANOVIĆ MILKO sin Milorada iz Tutnjevca je podnio zahtjev broj: 02-423-24/09 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: 02-423-157/08 
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 
 

JOVIĆ SLAVKU sinu Rajka iz Tutnjevca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od 1970,70KM (hiljadudevetstosedamdeset  i 70/100 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 

 
JOVIĆ SLAVKO sin Rajka iz Tutnjevca je podnio zahtjev broj: 02-423-157/08 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: 02-423-270/08 
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 
 

PAVLOVIĆ OSTOJI sinu Mlađena iz Tutnjevca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  670,58 KM (šestosedamdeset i 58/100 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 

 
PAVLOVIĆ OSTOJA sin Mlađena iz Tutnjevca je podnio zahtjev broj: 02-423-270/08 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: 02-423-237/08 
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 
 

PAVLOVIĆ MLAĐENU  iz Tutnjevca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos od  743,99 KM (sedamstočeterdesettri 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 

 
PAVLOVIĆ MLAĐEN  iz Tutnjevca je podnio zahtjev broj: 02-423-237/08 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: 02-423-360/08 
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 
 

SEKULIĆ ĐORĐIJI sinu Dušana iz Tutnjevca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  1575,00KM (hiljadupestosedamdeetpet  i 00/100 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 

 
SEKULIĆ ĐORĐIJA sin Dušana iz Tutnjevca je podnio zahtjev broj: 02-423-360/08 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: 02/5-423-28/09 
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 
 

GAJIĆ SREĆI iz Tutnjevca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, 
iznos od      336,59   KM ( tristotinetridesetšest 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 

 
GAJIĆ SREĆO iz Tutnjevca je podnio zahtjev broj: 02/5-423-28/09 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: 02-423-25/09 
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 MILORADU sinu Pere iz Tutnjevca isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od       387,17 KM ( tristotineosamdesetsedam    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 

 
MILOVANOVIĆ MILORAD sin Pere iz Tutnjevca je podnio zahtjev broj: 02-423-25/09 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: 02-423-281/08 
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 ĐOJI iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos od  584,81 KM (petstotinaosamdesetčetiri  i 81/100 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 ĐOJO iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-281/08 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: 02-423-283/08 
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 DRAGANU iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos od  657,22KM (šestopedesetsedam i 22/100 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 DRAGAN  iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-283/08 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: 02-423-314/08 
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 ZDRAVKU sinu Tome iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  1630,30KM (hiljadušestotrideset 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 

 
SIMIĆ ZDRAVKO sin Tome iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-314/08 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: 02-423-160/08 
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 
 

LAZIĆ RADIVOJU  iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos od  1908,13KM (hiljadudevetstotinaosam 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 

 
LAZIĆ RADIVOJE  iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-160/08 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: 02-423-357/08 
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 
 

RIKIĆ BRANKU  iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos od  1398,63 KM (hiljadutristodevedesetosam 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 

 
RIKIĆ BRANKO iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-357/08 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: 02-423-148/08 
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 
 

RIKIĆ TIHOMIRU sinu Save iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  1689,16KM (hiljadušeststotinaosamdesetdevet 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 

 
RIKIĆ TIHOMIR sin Save iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-148/08 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: 02-423-276/08 
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 
 

RADIĆ RADOMIRU sinu Slobodana iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  700,86 KM (sedamstotina 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 

 
RADIĆ RADOMIR sin Slobodana iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-276/08 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: 02-423-343/08 
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 
 

RIKIĆ ZORANU sinu Save iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  489,96 KM (četiristotineosamdesetdevet 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 

 
RIKIĆ ZORAN sin Save iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-343/08 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    -II dio                                                S L U Ž B E N I     B I L T E N                                               Strana   31 

 

 
 
REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-265/08 
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 
 

MARINKOVIĆ SAVI sinu Milorada iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  729,00 KM (sedamstotinadvadesetdevet  i 00/100 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 

 
MARINKOVIĆ SAVO sin Milorada iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-265/08 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: 02-423-331/08 
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 
 

BENOVIĆ MIROSLAVU sinu Milorada iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  737,95 KM (sedamstotinatridesetedam 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 

 
BENOVIĆ MIROSLAV sin Milorada iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-331/08 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: 02-423-269/08 
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 MILORADU sinu Jove iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  216,37 KM (dvjestošesnaest 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 

 
ZARIĆ MILORAD sin Jove iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-269/08 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: 02-423-220/08 
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 LUKI sinu Mitra iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  744,59 KM (sedamstotinačeterdesetčetiri 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 

 
MITROVIĆ LUKA sin Mitra iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-220/08 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: 02-423-286/08 
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 STEVI sinu Mlađena iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  234,07 KM (dvijestotinetridesetčetiri  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 

 
SPASOJEVIĆ STEVO sin Mlađena iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-286/08 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: 02/5-423-70/09 
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 
 

MITROVIĆ MILORADU sinu Živana iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  350,45 KM (tristotinepedeset  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 

 
MITROVIĆ MILORAD sin Živana iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02/5-423-70/09 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: 02/5-423-84/09 
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 SINIŠI sinu Branka iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  630,55 KM (šestotrideset i 55/100 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 

 
RIKIĆ SINIŠA sin Branka iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02/5-423-84/09 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: 02/5-423-71/09 
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 
 

ZARIĆ LJILJANI kćerki Petka iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  374,01 KM (tristotinesedamdesetčetiri  i 01/100 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 LJILJANA kćerka Petka iz Ugljevik Sela je podnijela zahtjev broj: 02/5-423-71/09 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: 02-423-219/08 
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 SLAVICI kćerki LJube iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  701,18 KM (sedamstotinajedna  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 

 
MITROVIĆ SLAVICA kćerka LJube iz Ugljevik Sela je podnijela zahtjev broj: 02-423-219/08 

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: 02-423-292/08 
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 
 

JOVIĆ LJUBICI  iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos od  116,40 KM (stotinušesnaest  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 

 
JOVIĆ LJUBICA  iz Ugljevik Sela je podnijela zahtjev broj: 02-423-292/08 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: 02-423-330/08 
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 
 

BENOVIĆ VIDOSAVI kćerki Ilije iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  526,69 KM (petstotinadvadesetšest  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 

 
BENOVIĆ VIDOSAVA kćerka Ilije iz Ugljevik Sela je podnijela zahtjev broj: 02-423-330/08 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: 02-423-295/08 
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 
 

JOVIĆ BRANKU sinu Vase iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  362,78 KM (tristotinešezdesetdvije 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 

 
JOVIĆ BRANKO sin Vase iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-295/08 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: 02-423-356/08 
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 
 

BABIĆ MIROSLAVU sinu Bože iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  1511,28 KM  (jednuhiljadupetstotinajedanaest  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 

 
BABIĆ MIROSLAV sinu Bože iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-356/08 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    -II dio                                                S L U Ž B E N I     B I L T E N                                               Strana   44 

 

 
REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-282/08 
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 
 

MARINKOVIĆ RADOSLAVU sinu Vasilija iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  545,25 KM (petstotinačetrdesetpet  i 25/100 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 

 
MARINKOVIĆ RADOSLAV sinu Vasilija iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-282/08 

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: 02-423-366/08 
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 
 

LAZIKIĆ (PERIĆ) PETRA kćerki Radovana iz Tutnjevca isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od    592,40 KM (petstotinadevedesetdvije    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 

 
LAZIKIĆ (PERIĆ) PETRA kćerka Radovana iz Tutnjevca je podnijela zahtjev broj: 02-423-366/08 

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: 02-423-340/08 
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 
 

MILOŠEVIĆ ĐORĐIJI sinu Teodora iz Tutnjevca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od 2165,15KM (dvijehiljadestotinušezdesetpet  i 15/100 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 ĐORĐIJA sin Teodora iz Tutnjevca je podnio zahtjev broj: 02-423-340/08 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: 02-423-34/09 
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 
 

JOVIĆ NEBOJŠI sinu Obrada iz Ravnog Polja isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  646,03KM (šestočeterdesetšest 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 

 
JOVIĆ NEBOJŠA sin Obrada iz Ravnog Polja je podnio zahtjev broj: 02-423-34/09 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: 02-423-137/08 
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 
 

LAZIĆ ILIJI sinu Đorđa iz Ravnog Polja isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  409,46KM (četirstodevet 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 

 
LAZIĆ ILIJA sin Đorđa iz Ravnog Polja je podnio zahtjev broj: 02-423-137/08 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: 02-423-316/08 
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 RADOJKI kćerki Vase iz Ravnog Polja isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  1225,66KM (hiljadudvjestadvadesetpet 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 

 
RADOVANOVIĆ RADOJKA kćerka Vase iz Ravnog Polja je podnijela zahtjev broj: 02-423-316/08 

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: 02-423-291/08 
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 
 

MARKOVIĆ JOKI iz Ravnog Polja isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos od  190,85KM (jednustotinuidevedeset 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 

 
MARKOVIĆ JOKA iz Ravnog Polja  je podnijela zahtjev broj: 02-423-291/08 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: 02-423-258/08 
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 
 

MAKSIMOVIĆ MILU sinu LJubomira iz Ravnog Polja isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  524,11 KM (petstotinadvadesetčetiri 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 

 
MAKSIMOVIĆ MILE sin LJubomira iz Ravnog Polja je podnio zahtjev broj: 02-423-258/08 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: 02-423-247/08 
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 
 

MAKSIMOVIĆ STOJANKI kćerki Pere iz Ravnog Polja isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  64,57 KM (šezdesetčetiri i 57/100 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 

 
MAKSIMOVIĆ STOJANKA kćerka Pere iz Ravnog Polja je podnijela zahtjev broj: 02-423-247/08 

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: 02-423-333/08 
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 
 

MARKOVIĆ MIHAJLU sinu Milivoja iz Ravnog Polja isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  115,60 KM (stotinupetnaest i 60/100 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 

 
MARKOVIĆ MIHAJLO sin Milivoja iz Ravnog Polja je podnio zahtjev broj: 02-423-333/08 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: 02-423-151/08 
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 MIRKU sinu Svetozara iz Bogutova Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  645,40KM (šestočeterdesetpet 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 

 
JOVANOVIĆ MIRKO sin Svetozara iz Bogutova Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-151/08 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: 02-423-336/08 
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 
 

LAZIĆ MILOVANU sinu Branka iz Bogutova Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  538,40KM (petstotridesetosam 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 

 
LAZIĆ MILOVAN sin Branka iz Bogutova Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-336/08 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: 02-423-337/08 
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 
 

LAZIĆ SAVI sinu Milovana iz Bogutova Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  1611,90KM (hiljadušestojedanest  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 

 
LAZIĆ SAVO sin Milovana iz Bogutova Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-337/08 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: 02-423-223/08 
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 
 

LAZIĆ RADOSLAVU iz Bogutova Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  243,29 KM (dvijestotinečeterdesettri  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 

 
LAZIĆ RADOSLAV  iz Bogutova Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-223/08 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: 02-423-206/08 
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 
 

KRSTIĆ MILOVANU iz Bogutova Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  242,89 KM (dvijestotinečeterdesetdvije 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 

 
KRSTIĆ MILOVAN  iz Bogutova Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-206/08 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: 02-423-322/08 
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 MIROSLAVU iz Bogutova Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  156,45KM (stotinupedesetšest 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 

 
NIKOLOIĆ MIROSLAV iz Bogutova Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-322/08 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: 02-423-323/08 
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 RADOMIRU iz Bogutova Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  73,10KM (sedamdesettri  i 10/100 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 RADOMIR iz Bogutova Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-323/08 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: 02/5-423-51/09 
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 
 

TODOROVIĆ PERI  iz Bogutova Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos od  285,65 KM (dvijestotineosamdesetpet 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 

 
TODOROVIĆ PERO  iz Bogutova Sela je podnio zahtjev broj: 02/5-423-51/09 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: 02-423-186/08 
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 
 

DRAGIĆ SAVI iz Bogutova Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos od  184,97 KM (stotinuosamdesetčetiri 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 

 
DRAGIĆ SAVO  iz Bogutova Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-186/08 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: 02-423-320/08 
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 VASILIJU  iz Bogutova Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos od  329,00KM (tristotinedvadesetdevet i 00/100 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 VASILIJA  iz Bogutova Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-320/08 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: 02-423-335/08 
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 
 

LAZIĆ RUŽI kćerki Milana iz Bogutova Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  640,46KM (šeststotinačeterdeset 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 

 
LAZIĆ RUŽA kćerka Milana iz Bogutova Sela je podnijela zahtjev broj: 02-423-335/08 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: 02-423-334/08 
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 
 

LAZIĆ LJEPOSAVI kćerki Cvijana iz Bogutova Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  512,22 KM (petstotinadvanest  i 22/100 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 LJEPOSAVA kćerka Cvijana iz Bogutova Sela je podnijela zahtjev broj: 02-423-334/08 

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: 02-423-321/08 
 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 LJUBICI  iz Bogutova Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos od  540,74 KM (petstotinačeterdeset  i 74/100 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 LJUBICA iz Bogutova Sela je podnijela zahtjev broj: 02-423-321/08 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: 02-423-231/08 
 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 
 

DRAGIĆ ĐOKI iz Bogutova Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos od  724,55 KM (sedamstotinadvadesetčetiri i 55/100 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 

 
DRAGIĆ ĐOKO  iz Bogutova Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-231/08 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: 02-423-296/08 
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 
 

REDŽIĆ SAMIRU iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, 
iznos od  166,16KM (stošezdesetšest 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 

 
REDŽIĆ SAMIR  iz Atmačića je podnio zahtjev broj: 02-423-296/08 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    -II dio                                                S L U Ž B E N I     B I L T E N                                               Strana   69 

 

 
 
REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-309/08 
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 
 

OKANOVIĆ SAMIRU sinu Ćamila iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  654,18KM (šestopedesetčetiri 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 

 
OKANOVIĆ SAMIR sin Ćamila iz Atmačića je podnio zahtjev broj: 02-423-309/08 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: 02-423-308/08 
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 SAMIRU iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, 
iznos od  867,12KM (osamstošezdesetsedam i 12/100 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 SAMIR  iz Atmačića je podnio zahtjev broj: 02-423-308/08 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: 02-423-280/08 
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 
 

GOLIĆ PAŠEHZADI iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos od  67,85KM (šezdesetsedam 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 

 
GOLIĆ PAŠEHZADA  iz Atmačića je podnijela zahtjev broj: 02-423-280/08 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 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: 02-423-297/08 
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 
 

ALJIĆ ADMIRU iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, 
iznos od  216,45KM (dvjestošesnest 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 

 
ALJIĆ ADMIR  iz Atmačića je podnio zahtjev broj: 02-423-297/08 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: 02-423-300/08 
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 ADILU sinu Mustafe iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  343,77 KM (tristočeterdesettri i 77/100 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 ADIL sin Musrafe iz Atmačića je podnio zahtjev broj: 02-423-300/08 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: 02-423-306/08 
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 DŽEMALU sinu Mustafe iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  49,18KM (četerdesetdevet 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 

 
BUBIĆ DŽEMAL sin Mustafe iz Atmačića je podnio zahtjev broj: 02-423-306/08 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: 02-423-305/08 
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 
 

NEDŽIBOVIĆ ŠEMSUDINU sinu Ismaila iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  350,45KM (tristopedeset 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 

 
NEDŽIBOVIĆ ŠEMSUDIN sin Ismaila iz Atmačića je podnio zahtjev broj: 02-423-305/08 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: 02-423-298/08 
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 
 

NEDŽIBOVIĆ AHMETU sinu Mahmuta iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  679,91KM (šestosedamdeseddevet 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 

 
NEDŽIBOVIĆ AHMET sin Mahmuta iz Atmačića je podnio zahtjev broj: 02-423-298/08 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: 02-423-299/08 
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 
 

GOLIĆ RIFETU sinu Ismeta iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  323,00KM (tristotinedvadesettri i 00/100 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 

 
GOLIĆ RIFET sin Ismeta iz Atmačića je podnio zahtjev broj: 02-423-299/08 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: 02-423-307/08 
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 
 

ALAGIĆ NADILU sinu Alije iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  329,81KM (tristodvadesetdevet i 81/100 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 

 
ALAGIĆ NADIL sin Alije iz Atmačića je podnio zahtjev broj: 02-423-307/08 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: 02-423-166/08 
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 
 

ALJIĆ NIHADU sinu DŽevada iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  937,76KM (devestotridesetšest i 76/100 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 

 
ALJIĆ NIHAD sin DŽevada iz Atmačića je podnio zahtjev broj: 02-423-166/08 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: 02-423-198/08 
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 OMERU iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, 
iznos od  49,91 KM (četerdesetdevet 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 

 
BUBIĆ OMER  iz Atmačića je podnio zahtjev broj: 02-423-198/08 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: 02-423-199/08 
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 
 

JAŠAREVIĆ DŽEMILI iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos od  33,93 KM (tridesettri 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 

 
JAŠAREVIĆ DŽEMILA  iz Atmačića je podnijela zahtjev broj: 02-423-199/08 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 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: 02-423-225/08 
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 
 

STANIĆ SAVI sinu Nedeljka iz Čađavice  isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  2028,24 KM (dvijehiljadedvadesetosam i 24/100 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 

 
STANIĆ SAVO sin Nedeljka iz Čađavice je podnio zahtjev broj: 02-423-225/08 kojim traži 

regresiralje 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 privredu za 
izgradnju poslovnog objekta dimenzija 38,60mx10,50m 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: 02-423-29/09 
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 
 

MARINKOVIĆ MIROSLAVU iz Ugljevika  isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  311,69 KM (tristotinejedanaest i 69/100 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 

 
MARINKOVIĆ MIROSLAV iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-29/09 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 privredu za 
nabavku opreme za radionicu i to tester aparat, dva računara sve to sa pratećom opremom, 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: 02-423-241/08 
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 
 

MAKSIMOVIĆ GORANU iz Ugljevika  isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  558,56 KM (petstotinapedesetosam i 56/100 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 

 
MAKSIMOVIĆ GORAN iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-241/08 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 privredu za renoviranje 
objekta SUR „UPITNIK“ (terasa) 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: 02-423-192/08 
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 
 

DAKIĆ ŽIVANU sinu Nikole iz Ugljevika  isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  1543,01 KM (hiljadupetstotinačeterdesettri i 01/100 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 

 
DAKIĆ ŽIVAN sin Nikole iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-192/08 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 privredu za 
kupovinu građevinskog zemljišta u Ugljeviku sa izgrađenim poslovno-stambenim objektom površine 122m2, 
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: 02-423-22/09 
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 
 

MIRKOVIĆ GORDANI kćerki Vukašina iz Maleševaca isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  1668,24 KM (hiljadušeststotinašezdesetosam i 24/100  
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 

 
MIRKOVIĆ GORDANA kći Vukašina iz Maleševaca,   je podnijela zahtjev broj: 02-423-22/09 

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 
kupovinu poslovnog prostora „ESTETIK“ površine 33,45m2, 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: 02-423-222/08 
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 SRETENU sinu Rade iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  500,44 KM (petstotina i 44/100 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 SRETEN sin Rade iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-222/08 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: 02-423-263/08 
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 MILADINU sinu Pere iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  1340,60 KM (hiljadutristotinečeterdeset i 60/100 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 MILADIN sin Pere iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-263/08 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: 02-423-277/08 
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 JOCI sinu Živana iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  477,58 KM (četirsto sedamdesetsedam i 58/100 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 JOCO sin Živana iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-277/08 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: 02-423-229/08 
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 RISTI sinu Vaje iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  1453,93 KM (hiljadučetiristotinepedesettri  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 

 
MIĆIĆ RISTO sin Vaje iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-229/08 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: 02-423-344/08 
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 MILI sinu Alekse iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  2927,89KM (dvijehiljade devestodvadesetsedam 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 

 
MITROVIĆ MILI sin Alekse iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-344/08 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: 02-423-254/08 
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 
 

RIKIĆ DRAGI sinu Dušana iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  1431,01KM (hiljadučetirsto tridesetjednu i 01/100 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 

 
RIKIĆ DRAGO sin Dušana iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-254/08 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: 02/5-423-67/09 
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 MIĆI sinu Stevana iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  246,29 KM (dvjestočeterdesetšest 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 

 
TOMIĆ MIĆO sin Stevana iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02/5-423-67/09 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: 02-423-351/08 
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 MILANU sinu Mihajla iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  2444,72 KM (dvijehiljade četirstočeterdesetčetiri 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 

 
ĐOKIĆ MILAN sin Mihajla iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-351/08 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: 02-423-140/08 
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 RISTI sinu Milivoja iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  359,19KM (tristo pedesetdevet i 19/100 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 RISTO sin Milivoja iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-140/08 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: 02-423-310/08 
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 MILORADU sinu Mlađena iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  1017,47KM (hiljadusedamnest 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 

 
MIĆIĆ MILORAD sin Mlađena iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-310/08 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: 02-423-139/08 
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 
 

STEVIĆ LAZARU  iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos od  1107,84 KM (hiljadustosedam  i 84/100 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 

 
STEVIĆ LAZAR iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-139/08 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: 02-423-273/08 
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 DRAGI sinu Zdravka iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  325,48 KM (tristdvadesetpet i 48/100 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 DRAGO sin Zdravka iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-273/08 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:02-423-367/08  
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 KRSTI sinu Ilije iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  249,79 KM (dvejstočeterdesetdevet i 79/100 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 KRSTO sin Ilije iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-367/08 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: 02/5-423-32/09 
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 
 

ĐURĐEVIĐ MARKU iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne 
kredite, iznos od  94,06KM (devedesetčetiri 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 

 
ĐURĐEVIĆ MARKO iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02/5-423-32/09 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: 02-442-9/09 
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 VASILIJU sinu Petra iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske 
dugoročne kredite, iznos od  375,43KM (tristosedamdesetpet  i 43/100 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 VASILIJE sin Petra iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-422-9/09 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: 02-423-226/08 
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 
 

MIKOSAVLJEVIĆ MILISAVU sinu Alekse iz Ugljevik Sela  isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  821,41 KM (osamstotinadvadestjedna i 41/100 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 

 
MIKOSAVLJEVIĆ MILISAV sin Alekse iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-226/08 

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 
privredu za kupovinu kamiona (TAM) 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: 02-423-171/08 
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 
 

MARKOVIĆ DRAGANU sinu Pere iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za 
namjenske dugoročne kredite, iznos od  727,53 KM (sedamstodvadesetsedam 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 

 
MARKOVIĆ DRAGAN sin Pere iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-171/08 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: 02-423-227/08 
Datum: 10.08. .2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04,42/05,i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ 
broj 6/05,4/07 i 5/09), i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj 
poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), Načelnik 
opštine  Ugljevik d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

ODBIJA SE zahtjev Mikosavljević Milice iz Ugljevik Sela, kojim traži regresiranje kamata po 
kreditu za adaptaciju objekta i za uzgoj i tov krupnih grla svinja jer Komisija za utvrđivanje činjeničnog 
stanja na licu mjesta nije našla opravdanost podignutog kredita. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Mikosavljević Milica iz Ugljevik Sela, je podnijela zahtjev broj: 02-423-227/08 za  regresiranje 

kamata po kreditu MKO „Partner“ za adaptaciju objekta, za uzgoj i tov krupnih grla svinja.  
Komisija za utvrđivanje činjeničnog stanja na terenu je 04.06.2010.godine zapisnički konstatovala da 

nije našla opravdanost podignutog kredita za regresiranje kamata,  pa je stoga valjalo riješiti kao u 
dispozitivu ovog Rješenja. 
 

Protiv ovog Rješenja  može se  izjaviti  prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po 
prijemu istog. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti  u „Službenom biltenu Opštine 
Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanoj                         NAČELNIK OPŠTINE 
2. Službeni bilten  
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Kopija 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-21/09 
Datum:10.08.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04,42/05,i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ 
broj 6/05,4/07 i 5/09), i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj 
poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), Načelnik 
opštine  Ugljevik d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

ODBIJA SE zahtjev Dr.Srećka Mitrovića iz Ugljevika, za dodjelu kapitalne pomoći za opremanje 
specijalističke ambulante u Ugljeviku u vidu regresiranja kamata na kredit uložen u privredni razvoj opštine 
Ugljevik. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Dr. Srećko Mitrović  iz Ugljevika, je podnio zahtjev broj: 02-423-21/09 za regresiranje kamata po 

kreditu za opremanje specijalističke ambulante u Ugljeviku.Uz zahtjev je priložio ugovor o kreditu za 
kupovinu kuće u Bijeljini. 

 Pravilnikom je utvrđena podrška kapitalnim ulaganjima za razvoj  Ugljevika, odnosno na području 
opštine Ugljevik, pa je stoga riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja. 
 

Protiv ovog Rješenja  može se  izjaviti  prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po 
prijemu istog. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti  u „Službenom biltenu Opštine 
Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Službeni bilten  
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Kopija 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
Broj: 02-423-326/08 
Datum: 20.07.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04,42/05,i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ 
broj 6/05,4/07 i 5/09), i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj 
poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), načelnik 
Opštine  Ugljevik d o n o s i: 
 

R J E Š E NJ E 
 

ODBIJA SE zahtjev Lazić (Rajo) Radoslava iz Ugljevika, Majevičkog korpusa bb.  za regresiranje 
kamata na kredit koji namjerava uložiti u nabavku sadnica i zasađivanje voćnjaka. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Lazić (Rajo) Radoslav iz Ugljevika,Majevičkog korpusa bb je podnio zahtjev broj: 02-423-326/08 

kojim traži regresiranje kamata na kredit od 10.000 KM koja sredstva namjerava uložiti za kupovinu sadnica 
voća koje namjerava zasaditi na svome zemljištu.  

Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih 
privrednih djelatnosti utvrđeno je da se podsticaji mogu ostvariti kao kapitalna pomoć opštine Ugljevik na 
izvršena kapitalna ulaganja na području Opštine, a ne na namjeravana kapitalna privredna ulaganja, pa je 
stoga valjalo riješiti kao u dispozitivu. 
 

Protiv ovog Rješenja  može se  izjaviti  prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po 
prijemu istog. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti  u „Službenom biltenu Opštine 
Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Službeni bilten  
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Kopija 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-138/08 
Datum: 20.07.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04,42/05,i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ 
broj 6/05,4/07 i 5/09), i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj 
poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), načelnik 
Opštine  Ugljevik d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

ODBIJA SE zahtjev Tešić (Vlajko) Rade iz Ugljevika, Ćirila i Metodija bb.  za regresiranje kamata 
na kredit koji namjerava uložiti u izgradnju poslovnog objekta u Ugljeviku. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Tešić (Vlajko) Rado iz Ugljevika, Ćirila i Metodija bb je podnio zahtjev broj: 02-423-138/08 kojim 

traži regresiranje kamata na kredit od 30.000 KM koja sredstva namjerava uložiti za izgradnju poslovnog 
prostora u Ugljeviku.  

Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih 
privrednih djelatnosti utvrđeno je da se podsticaji mogu ostvariti kao kapitalna pomoć opštine Ugljevik na 
izvršena kapitalna ulaganja na području Opštine, a ne na namjeravana kapitalna privredna ulaganja, pa je 
stoga valjalo riješiti kao u dispozitivu.   
 

Protiv ovog Rješenja  može se izjaviti  prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po 
prijemu istog. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine 
Ugljevik“ . 
 
 
 
 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Službeni bilten 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Kopija 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-188/08 
Datum: 20.07.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04,42/05,i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ 
broj 6/05,4/07 i 5/09), i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj 
poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), načelnik 
Opštine  Ugljevik d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

ODBIJA SE zahtjev Zelenović Jove iz Ugljevika, Mezgraja bb  za regresiranje kamata na kredit koji 
namjerava utrošiti za zasad novih i proširenje postojećeg voćnjaka kao i za adaptaciju zgrade za uzgoj svinja 
i krava muzara. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Zelenović Jovo iz Ugljevika, Mezgraja je podnio zahtjev broj: 02-423-188/08 kojim traži 

regresiranje kamata na kredit koja sredstva namjerava uložiti za zasad novih i proširenje postojećeg voćnjaka 
kao i za adaptaciju zgrade za uzgoj svinja i krava muzara.  

Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih 
privrednih djelatnosti utvrđeno je da se podsticaji mogu ostvariti kao kapitalna pomoć opštine Ugljevik na 
izvršena kapitalna ulaganja na području Opštine, a ne na namjeravana kapitalna privredna ulaganja, pa je 
stoga valjalo riješiti kao u dispozitivu.   
 

Protiv ovog Rješenja  može se izjaviti  prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po 
prijemu istog. 
 

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



Broj  7/10    -II dio                                                S L U Ž B E N I     B I L T E N                                               Strana   109 

 

 
REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-161/08 
Datum: 20.07.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04,42/05,i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ 
broj 6/05,4/07 i 5/09), i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj 
poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), načelnik 
Opštine  Ugljevik d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

ODBIJA SE zahtjev Mirić Đoke iz Ugljevika, za dodjelu kredita za razvoj malih i srednjih 
preduzeća. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Mirić Đoko iz Ugljevika, je podnio zahtjev broj: 02-423-161/08 za dodjelu kredita za razvoj malih i 

srednjih preduzeća. Programom podrške kapitalnim ulaganjima Opština je utvrdila sredstva za podršku 
privrednim ulaganjima u vidu regresiranja kamata do iznosa od 9% .  

Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za  privredna ulaganja  na 
području Opštine utvrđene su procedure za ostvarivanje regresa kamata i drugih podsticaja. Sredstva 
Investiciono razvojne banke Republike Srpske namjenjena za kreditiranje razvoja malih i srednjih preduzeća 
realizuju se preko poslovnih banaka i Opština nema uticaja na njihovu dodjelu. 

 
Imajući u vidu navedeno  valjalo je  riješiti kao u dispozitivu.   

 
Protiv ovog Rješenja  može se izjaviti  prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po 

prijemu istog. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine 
Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Službeni bilten 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc  
4. Kopija 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-130/08 
Datum: 20.07.2010. godine 
 

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04,42/05,i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ 
broj 6/05,4/07 i 5/09), i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj 
poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), načelnik 
Opštine  Ugljevik d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

ODBIJA SE zahtjev Petrović (Petar) Lazara iz Ugljevika,Majevička bb za regresiranje kamata na 
kapitalno ulaganje u razvoj poljoprivrede . 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Petrović Lazar iz Ugljevika,Majevička bb je podnio zahtjev broj: 02-423-130/08 za regresiranje 

kamata po kreditu koji je uložio u nabavku traktorske prikolice. Programom podrške kapitalnim ulaganjima u 
privredni razvoj na području opštine Ugljevik u 2010. godini utvrđena su sredstva za ove namjene, a 
Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja ovih podsticaja procedure za njihovo ostvarivanje. Raspisanim 
Konkursom je oglašeno navedeno za dostavu zahtjeva za regresiranje kamata iz prethodne, odnosno 2009. 
godine, za koju su sredstva Programom obezbjeđena u 2010. godini.   

Uvidom u priloženu dokumentaciju uz zahtjev imenovanog  utvrđeno je da u 2009. godini nema 
kamata jer je kredit ranije otplaćen, pa je stoga valjalo   riješiti kao u dispozitivu.   
 

Protiv ovog Rješenja  može se izjaviti  prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po 
prijemu istog. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine 
Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Službeni bilten 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Kopija 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-236/08 
Datum: 20.07.2010. godine 
 

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04,42/05,i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ 
broj 6/05,4/07 i 5/09), i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj 
poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), načelnik 
Opštine  Ugljevik d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

ODBIJA SE zahtjev Jović (Drago) Mikana iz Donje Trnove, za regresiranje kamata na kapitalna 
ulaganja izvršena na Agrotržnom centru u Bijeljini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Jović (Drago) Mikan iz Donje Trnove,  je podnio zahtjev broj: 02-423-236/08 za regresiranje kamata 

za ulaganje na Agrotržnom centru Bijeljina. Programom ulaganja u podsticanje privrednih ulaganja na 
području opštine Ugljevik(„Službeni bilten opštine Ugljevik“,broj: 9/09) i  Pravilnikom o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti na području opštine 
Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 7/09 i 8/09) utvrđeno je da građani i pravna lica sa 
sjedištem na području opštine Ugljevik za privredna ulaganja koja realizuju na području opštine Ugljevik 
mogu dobiti u skladu sa Programom kapitalnih ulaganja uz uslove utvrđene Pravilnikom novčane podsticaje 
u visini kamata na uložene kredite u visini do 9% godišnje.  

Imenovani svoj zahtjev nije dokumentovao da ispunjava uslove, odnosno ne ulaže na području 
opštine Ugljevik i traži regresiranje kamata mimo Pravilnika, pa je stoga valjalo   riješiti kao u dispozitivu.   
 

Protiv ovog Rješenja  može se izjaviti  prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po 
prijemu istog. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine 
Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Službeni bilten 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Kopija 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02/5-423-63/09 
Datum: 20.07.2010. godine 
 

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04,42/05,i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ 
broj 6/05,4/07 i 5/09),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. Pravilnika o uslovima i 
načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni 
bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), Načelnik opštine  Ugljevik d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

ODBIJA SE zahtjev Vuković (Slavko) Milana iz Gornjeg Zabrđa, kojim traži regresiranje kamata na 
kredit uložen u poljoprivredne svrhe. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Vuković (Slavko) Milan iz Gornjeg Zabrđa,  je podnio zahtjev broj: 02/5-423-63/09 za regresiranje 

kamata na kredit uložen u poljoprivredne svrhe. Uz ostalu dokumentaciju priložio je i ugovor o potrošačkom 
kreditu sa „Volksbank“-om br.28495 od 14.04.2006.godine. Komisija za utvrđivanje činjeničnog stanja na 
terenu konsantovala je da je kredit uložen u nabavku tovne junadi i tovnih svinja. 

 Programom kapitalnih ulaganja i Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja 
utvrđeno je da se podsticaji daju kao kapitalna pomoć za kapitalna ulaganja, odnosno objekte i opremu koji 
imaju dugoročniji značaj za razvoj poljoprivrede.Imajući u vidu da je kredit potrošački i uložen u tovnu 
stoku isto nema karakter kapitalnog ulaganja i spada u podsticaje koje Ministarstvo daje za povećanje tekuće 
poljoprivredne proizvodnje, pa je stoga valjalo  riješiti kao u dispozitivu.   
 

Protiv ovog Rješenja  može se izjaviti  prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po 
prijemu istog. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine 
Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Službeni bilten 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Kopija 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-330-13/09 
Datum: 20.07.2010. godine 
 

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04,42/05,i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ 
broj 6/05,4/07 i 5/09), i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj 
poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), načelnik 
Opštine  Ugljevik d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

ODBIJA SE zahtjev Račanović (Branko) Jadranke iz Bijeljine, S. Markovića br.3 za dodjelu voćnih 
sadnica. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Račanović (Branko) Jadranka iz Bijeljine, S. Markovića br.3 je podnijela zahtjev broj: 02-330-13/09 

za dodjelu sadnica šljive i jabuke. Programom ulaganja u podsticanje privrednih ulaganja na području 
opštine Ugljevik(„Službeni bilten opštine Ugljevik“,broj: 9/09) i  Pravilnikom o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti na području opštine 
Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 7/09 i 8/09) utvrđeno je da građani i pravna lica sa 
sjedištem na području opštine Ugljevik za privredna ulaganja koja realizuju na području opštine Ugljevik 
mogu dobiti u skladu sa Programom kapitalnih ulaganja uz uslove utvrđene Pravilnikom novčane podsticaje 
u visini kamata na uložene kredite u visini do 9% godišnje.  

Imenovana svoj zahtjev nije dokumentovala da ispunjava uslove, odnosno nije građanin opštine 
Ugljevik i traži dodjelu voćnih sadnica koje u konkursu nisu ni bile, pa je stoga valjalo   riješiti kao u 
dispozitivu.   
 

Protiv ovog Rješenja  može se izjaviti  prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po 
prijemu istog. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine 
Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Službeni bilten 
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Kopija 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-129/08 
Datum: 20.07.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04,42/05,i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ 
broj 6/05,4/07 i 5/09), i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj 
poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), Načelnik 
opštine  Ugljevik d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

ODBIJA SE zahtjev ZZ „Ugljevik“ iz Ugljevika, za regresiranje kamata po kreditu za nabavku 
repromaterijala za poljoprivredu. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
ZZ „Ugljevik“ iz Ugljevika, je podnijela zahtjev  za  regresiranje kamata po kreditu kod Nove banke 

za nabavku repromaterijala za poljoprivredu. 
Pravilnikom je utvrđeno regresiranje kamata po kreditima uloženim u privredni razvoj kao kapitalna 

ulaganja. Imajući u vidu da ZZ „Ugljevik“ nije repromaterijal uložila u vlastitu poljoprivrednu proizvodnju 
nego u prodaju poljoprivrednim proizvođačima,regresiranje kamata ne može ostvariti ZZ „Ugljevik“ nego 
proizvođači koji su taj materijal od ZZ „Ugljevik“ kupili i na svojim gazdinstvima utrošili. 

Imajući u vidu navedeno,  valjalo je  riješiti kao u dispozitivu ovog Rješenja. 
 

Protiv ovog Rješenja  može se  izjaviti  prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po 
prijemu istog. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti  u „Službenom biltenu Opštine 
Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Službeni bilten  
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Kopija 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-227/08 
Datum: 20.07.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04,42/05,i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ 
broj 6/05,4/07 i 5/09), i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj 
poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), Načelnik 
opštine  Ugljevik d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

ODBIJA SE zahtjev Zarić Mitre iz Ravnog Polja, kojim traži regresiranje kamata po kreditu za 
adaptaciju objekta i nabavku hrane jer Komisija za utvrđivanje činjeničnog stanja na licu mjesta nije našla 
opravdanost podignutog kredita. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Zarić Mitra iz Ravnog Polja, je podnijela zahtjev broj: 02-423-227/08 za  regresiranje kamata po 

kreditu MKO „EKI“ za adaptaciju objekta, nabavku hrane i povećanje stočnog fonda.  
Komisija za utvrđivanje činjeničnog stanja na terenu je 28.05.2010.godine zapisnički konstatovala da 

nije našla opravdanost podignutog kredita za regresiranje kamata,  pa je stoga valjalo riješiti kao u 
dispozitivu ovog Rješenja. 
 

Protiv ovog Rješenja  može se  izjaviti  prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po 
prijemu istog. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti  u „Službenom biltenu Opštine 
Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanoj                           NAČELNIK OPŠTINE 
2. Službeni bilten  
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Kopija 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-255/08 
Datum: 20.07.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04,42/05,i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ 
broj 6/05,4/07 i 5/09), i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj 
poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), Načelnik 
opštine  Ugljevik d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

ODBIJA SE zahtjev Stjepanović Gavre iz Zabrđa, za regresiranje kamata po kreditu koji namjerava 
uzeti i uložiti u proširenje pčelarske djelatnosti. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Stjepanović Gavro iz Zabrđa, je podnio zahtjev broj: 02-423-255/08 za  regresiranje kamata po 

kreditu koji bi uzeo i uložio u proširenje pčelarske djelatnosti.  
Pravilnikom je utvrđeno da se regresiranje kamata vrši za već uzete kredite i uložene u privredni 

razvoj,  pa je stoga valjalo riješiti kao u dispozitivu ovog Rješenja. 
 

Protiv ovog Rješenja  može se  izjaviti  prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po 
prijemu istog. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti  u „Službenom biltenu Opštine 
Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Službeni bilten   
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Kopija 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-203/08 
Datum: 20.07.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04,42/05,i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ 
broj 6/05,4/07 i 5/09), i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj 
poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), Načelnik 
opštine  Ugljevik d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

ODBIJA SE zahtjev Vujić Milenka iz Ugljevika, za regresiranje kamata na kredit uložen u razvoj 
poljoprivrede jer je kapitalno ulaganje izvršeno izvan Opštine Ugljevik. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Vujić Milenko iz Ugljevika, je podnio zahtjev broj: 02-423-203/08 za kapitalnu pomoć u vidu 

regresiranja kamata na kredit uložen u poljoprivredu u Čađavici opština Bijeljina. Pravilnikom je utvrđena 
podrška kapitalnim ulaganjima na području opštine Ugljevik, pa je stoga valjalo postupiti kao u dispozitivu 
ovog Rješenja. 
 

Protiv ovog Rješenja  može se  izjaviti  prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po 
prijemu istog. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti  u „Službenom biltenu Opštine 
Ugljevik“ . 
 
 
 
 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanom             NAČELNIK OPŠTINE 
2. Službeni bilten  
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Kopija 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
 
Broj: 02-423-178/08 
Datum: 20.07.2010. godine 
 
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj:101/04,42/05,i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ 
broj 6/05,4/07 i 5/09), i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj 
poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), Načelnik 
opštine  Ugljevik d o n o s i: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

ODBIJA SE zahtjev Bogdanović Zagorke iz Ugljevika, za regresiranje kamata na kredit uložen u 
razvoj poljoprivrede jer je kapitalno ulaganje izvršeno izvan Opštine Ugljevik. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Bogdanović Zagorka iz Ugljevika, je podnijela zahtjev broj: 02-423-178/08 za kapitalnu pomoć u 

vidu regresiranja kamata na kredit uložen u poljoprivredu u Suvom Polju opština Bijeljina. Pravilnikom je 
utvrđena podrška kapitalnim ulaganjima na području opštine Ugljevik, pa je stoga valjalo postupiti kao u 
dispozitivu ovog Rješenja. 
 

Protiv ovog Rješenja  može se  izjaviti  prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po 
prijemu istog. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti  u „Službenom biltenu Opštine 
Ugljevik“ . 
 
Dostavljeno: 
1. Imenovanoj                         NAČELNIK OPŠTINE 
2. Službeni bilten  
3. Arhivi                       Vasilije Perić,dipl.ecc s.r. 
4. Kopija 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
Broj: 02-423-1/2010 
Datum,  02.07.2010. god. 
 
 
Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 101/04, 
42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik'' broj 6/05, 4/07, 4/08 i 
5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. 
godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

Odobrava se kapitalna pomoć Babić Jovanki iz Ugljevika u iznosu od 2.093,50 KM za rješavanje stambenog 
pitanja. 
 
Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj 
liniji stambeni krediti. 
 
Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu. 
 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E  
 

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći 
pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik. 
 
Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu 
zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih 
banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane 
komisije. 
 
Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu 
ovog rješenja.  
 
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog. 
 
Ovo  rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik''. 
 

                                                                                       NAČELNIK OPŠTINE 
                                                                                 Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
Broj: 02/423-245/2010 
Datum,  02.07.2010. god. 
 
 
Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 101/04, 
42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik'' broj 6/05, 4/07, 4/08 i 
5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. 
godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

Odobrava se kapitalna pomoć Kojić Davor iz Ugljevika u iznosu od 2.100,50 KM za rješavanje stambenog 
pitanja. 
 
Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj 
liniji stambeni krediti. 
 
Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu. 
 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E  
 

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći 
pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik. 
 
Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu 
zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih 
banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane 
komisije. 
 
Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu 
ovog rješenja.  
 
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog. 
 
Ovo  rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik''. 
 

                                                                     
NAČELNIK OPŠTINE 

                                                                                        Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
Broj: 02-423-182/2010 
Datum,  02.07.2010. god. 
 
 
Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 101/04, 
42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik'' broj 6/05, 4/07, 4/08 i 
5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. 
godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

Odobrava se kapitalna pomoć Pajić LJubici iz Bogutova Sela u iznosu od 1.101,10 KM za rješavanje 
stambenog pitanja. 
 
Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj 
liniji stambeni krediti. 
 
Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu. 
 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E  
 

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći 
pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik. 
 
Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu 
zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih 
banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane 
komisije. 
 
Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu 
ovog rješenja.  
 
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog. 
 
Ovo  rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik''. 
 

                                                                                       NAČELNIK OPŠTINE 
                                                                                 Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
Broj: 02-423-473/2010 
Datum,  02.07.2010. god. 
 
 
Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 101/04, 
42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik'' broj 6/05, 4/07, 4/08 i 
5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. 
godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

Odobrava se kapitalna pomoć Petrović Borivoju iz Ugljevika u iznosu od 947,45 KM za rješavanje 
stambenog pitanja. 
 
Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj 
liniji stambeni krediti. 
 
Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu. 
 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E  
 

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći 
pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik. 
 
Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu 
zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih 
banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane 
komisije. 
 
Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu 
ovog rješenja.  
 
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog. 
 
Ovo  rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik''. 
 

                                                                                       NAČELNIK OPŠTINE 
                                                                                 Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
Broj: 02-423-244-4/2010 
Datum,  02.07.2010. god. 
 
 
Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 101/04, 
42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik'' broj 6/05, 4/07, 4/08 i 
5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. 
godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

Odobrava se kapitalna pomoć Zelenović Žiki iz Ugljevika u iznosu od 684,20 KM za rješavanje stambenog 
pitanja. 
 
Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj 
liniji stambeni krediti. 
 
Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu. 
 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E  
 

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći 
pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik. 
 
Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu 
zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih 
banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane 
komisije. 
 
Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu 
ovog rješenja.  
 
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog. 
 
Ovo  rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik''. 
 

                                                                                       NAČELNIK OPŠTINE 
                                                                                 Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
Broj: 02-423-134-6/2010 
Datum,  02.07.2010. god. 
 
 
Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 101/04, 
42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik'' broj 6/05, 4/07, 4/08 i 
5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. 
godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

Odobrava se kapitalna pomoć Zarić Zorici iz Ugljevika u iznosu od 2.888,60 KM za rješavanje stambenog 
pitanja. 
 
Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj 
liniji stambeni krediti. 
 
Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu. 
 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E  
 

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći 
pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik. 
 
Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu 
zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih 
banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane 
komisije. 
 
Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu 
ovog rješenja.  
 
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog. 
 
Ovo  rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik''. 
 

                                                                                       NAČELNIK OPŠTINE 
                                                                                 Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
Broj: 02-423-102-2/2010 
Datum,  02.07.2010. god. 
 
 
Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 101/04, 
42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik'' broj 6/05, 4/07, 4/08 i 
5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. 
godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

Odobrava se kapitalna pomoć Rikić Zoranu iz Ugljevika u iznosu od 818,64 KM za rješavanje stambenog 
pitanja. 
 
Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj 
liniji stambeni krediti. 
 
Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu. 
 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E  
 

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći 
pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik. 
 
Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu 
zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih 
banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane 
komisije. 
 
Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu 
ovog rješenja.  
 
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog. 
 
Ovo  rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik''. 
 

                                                                                       NAČELNIK OPŠTINE 
                                                                                 Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
Broj: 02-423-194/2010 
Datum,  02.07.2010. god. 
 
 
Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 101/04, 
42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik'' broj 6/05, 4/07, 4/08 i 
5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. 
godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

Odobrava se kapitalna pomoć Bogdanović Gordana iz Ugljevika u iznosu od 2.457,20 KM za rješavanje 
stambenog pitanja. 
 
Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj 
liniji stambeni krediti. 
 
Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu. 
 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E  
 

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći 
pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik. 
 
Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu 
zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih 
banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane 
komisije. 
 
Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu 
ovog rješenja.  
 
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog. 
 
Ovo  rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik''. 
 

                                                                                       NAČELNIK OPŠTINE 
                                                                                 Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
Broj: 02-423-98/2010 
Datum,  02.07.2010. god. 
 
 
Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 101/04, 
42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik'' broj 6/05, 4/07, 4/08 i 
5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. 
godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

Odobrava se kapitalna pomoć Vujević Predrag iz Ugljevika u iznosu od 2.012,00 KM za rješavanje 
stambenog pitanja. 
 
Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj 
liniji stambeni krediti. 
 
Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu. 
 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E  
 

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći 
pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik. 
 
Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu 
zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih 
banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane 
komisije. 
 
Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu 
ovog rješenja.  
 
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog. 
 
Ovo  rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik''. 
 

                                                                                       NAČELNIK OPŠTINE 
                                                                                 Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
Broj: 02-423-107-4/2010 
Datum,  02.07.2010. god. 
 
 
Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 101/04, 
42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik'' broj 6/05, 4/07, 4/08 i 
5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. 
godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

Odobrava se kapitalna pomoć Milorad Jovičić iz Ugljevika u iznosu od 2.246,60 KM za rješavanje 
stambenog pitanja. 
 
Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj 
liniji stambeni krediti. 
 
Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu. 
 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E  
 

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći 
pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik. 
 
Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu 
zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih 
banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane 
komisije. 
 
Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu 
ovog rješenja.  
 
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog. 
 
Ovo  rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik''. 
 

                                                                                       NAČELNIK OPŠTINE 
                                                                                 Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
Broj: 02-423-52/2010 
Datum,  02.07.2010. god. 
 
 
Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 101/04, 
42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik'' broj 6/05, 4/07, 4/08 i 
5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. 
godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

Odobrava se kapitalna pomoć Cvetković Jugoslavu iz Ugljevika u iznosu od 4.035,10 KM za rješavanje 
stambenog pitanja. 
 
Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj 
liniji stambeni krediti. 
 
Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu. 
 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E  
 

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći 
pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik. 
 
Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu 
zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih 
banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane 
komisije. 
 
Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu 
ovog rješenja.  
 
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog. 
 
Ovo  rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik''. 

                                                                                       NAČELNIK OPŠTINE 
                                                                                 Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
Broj: 02-423-245-5/2010 
Datum,  02.07.2010. god. 
 
 
Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 101/04, 
42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik'' broj 6/05, 4/07, 4/08 i 
5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. 
godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

Odobrava se kapitalna pomoć Ivani Jovičić iz Ugljevika u iznosu od 2.182,80 KM za rješavanje stambenog 
pitanja. 
 
Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj 
liniji stambeni krediti. 
 
Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu. 
 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E  
 

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći 
pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik. 
 
Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu 
zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih 
banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane 
komisije. 
 
Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu 
ovog rješenja.  
 
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog. 
 
Ovo  rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik''. 
 

                                                                                       NAČELNIK OPŠTINE 
                                                                                 Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
Broj: 02-423-246-4/2010 
Datum,  02.07.2010. god. 
 
 
Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 101/04, 
42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik'' broj 6/05, 4/07, 4/08 i 
5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. 
godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

Odobrava se kapitalna pomoć Vidović Slobodanu iz Ugljevika u iznosu od 2.132,42 KM za rješavanje 
stambenog pitanja. 
 
Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj 
liniji stambeni krediti. 
 
Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu. 
 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E  
 

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći 
pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik. 
 
Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu 
zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih 
banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane 
komisije. 
 
Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu 
ovog rješenja.  
 
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog. 
 
Ovo  rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik''. 
 

                                                               
NAČELNIK OPŠTINE 

                                                                                 Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
Broj: 02-423-99/2010 
Datum,  02.07.2010. god. 
 
 
Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 101/04, 
42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik'' broj 6/05, 4/07, 4/08 i 
5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. 
godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

Odobrava se kapitalna pomoć Jović Veliborki iz Ugljevika u iznosu od 1.495,80 KM za rješavanje 
stambenog pitanja. 
 
Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj 
liniji stambeni krediti. 
 
Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu. 
 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E  
 

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći 
pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik. 
 
Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu 
zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih 
banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane 
komisije. 
 
Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu 
ovog rješenja.  
 
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog. 
 
Ovo  rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik''. 
 

                                                              
NAČELNIK OPŠTINE 

                                                                                 Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
Broj: 02-423-20/2010 
Datum,  02.07.2010. god. 
 
 
Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 101/04, 
42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik'' broj 6/05, 4/07, 4/08 i 
5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. 
godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

Odobrava se kapitalna pomoć Radovanović Radoslavu iz Ugljevika u iznosu od 1.406,41 KM za rješavanje 
stambenog pitanja. 
 
Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj 
liniji stambeni krediti. 
 
Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu. 
 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E  
 

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći 
pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik. 
 
Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu 
zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih 
banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane 
komisije. 
 
Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu 
ovog rješenja.  
 
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog. 
 
Ovo  rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik''. 
 

                                                              
NAČELNIK OPŠTINE 

                                                                                 Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLJEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
Broj: 02-423-20/2010 
Datum,  02.07.2010. god. 
 
 
Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 101/04, 
42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik'' broj 6/05, 4/07, 4/08 i 
5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. 
godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

Odobrava se kapitalna pomoć Dragici Tanasijević iz Ugljevika u iznosu od 925,90 KM za rješavanje 
stambenog pitanja. 
 
Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj 
liniji stambeni krediti. 
 
Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu. 
 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E  
 

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći 
pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik. 
 
Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu 
zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih 
banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane 
komisije. 
 
Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu 
ovog rješenja.  
 
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog. 
 
Ovo  rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik''. 
 

                                                          
NAČELNIK OPŠTINE 

                                                                                 Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r. 
 


