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OPŠTINE UGLЈEVIK 
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Ugljevik, Trg D. Mihajlovića  bb 
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Ponedeljak, 16.septembar  2019.god. 

UGLЈEVIK          Izdaje:Skupština opštine Ugljevik 
Uređuje: Sekretar SO-e 
Telefon: (055) 773-756 

BROJ  7/19  GOD. LVII 

 
 

Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 8. Zakona o 
lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike 
Srpske”, broj: 97/16, 36/19) člana 48 stav 4. 
Zakona o službenicima i namještenicima u 
organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni 
glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16)  i člana 68. 
stav 1. tačka 8. Statuta opštine Ugljevik („Službeni 
bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) Načelnik 
opštine Ugljevik   d o n o s i  

PRAVILNIK 
O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ 

ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH 
MJESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE 

UGLjEVIK 

 

Član 1. 

 

U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i 
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj: 
4/18,8/18,10/18,12/18,13/18,3/19,4/19 i 5/19) u 
članu 35. Sistematizacija radnih mjesta u Odjeljku 
V-1 Odjeljenje za opštu upravu, oznaka B-Odsijek 
za zajedničke poslove mijenja se i glasi „V-
Odsijek za zajedničke poslove“ i u istom odsijeku 
u tački 5. mijenjaju se uslovi i glase „NK radnik ili 
SSS“ i broj izvršilaca tako da glasi :“ 3 izvršioca“. 

 

 

 

Član 2. 

 

U istom Odjeljku u A) Odsijek za opštu upravu u 
tački 4. mijenja se zvanje i glasi „trećeg zvanja“ i 
uslovi koji glase „SSS u četverogodišnjem trajanju 
društvenog smjera, najmanje šest mjeseci radnog 
iskustva u traženom stepenu obrazovanja, 
položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, 
položen ispit za matičare i poznavanje rada na 
računaru“.  

 

Član 3. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, 
a biće objavljen u „Službenom biltenu opštine 
Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK 

NAČELNIK OPŠTINE  

Broj: 02-12- 15 /19              NAČELNIK OPŠTINE  

Datum,22.07. 2019.god.      Vasilije Perić, dipl. ek.   

                                                                                           

Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 8. Zakona o 
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 
Srpske“, broj: 97/16), člana 48. stav 4. Zakona o 
službenicima, namještenicima u organima jediice 
lokalne samouprave (Službeni glasnik Republike 
Srpske“, broj: 97/16)  i člana 68. stav 1. alineja 8. 
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17), Načelnik opštine Ugljevik, 
donosi 

 



2                                                                 SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLЈEVIK – Broj 7                                             16.09.2019. 

 

P R A V I L N I K 
O  IZMJENI  PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ  
ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH 
MJESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE 

UGLjEVIK 

 
Član 1. 

U  Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i 
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 4/18, 8/18, 10/18, 12/18, 13/18, 
3/19, 4/19, 5/19 i broj:02-12-15/19 od 22.07.2019. 
godine) u članu 35. Sistematizacija radnih mjesta 
u Odjeljku V- 9 Odsijek za poslove civilne zaštite i 
teritorijalne vatrogasne jedinice, u tački 4. TVJ 
mijenja se broj izvršilaca tako da glasi: „7 
izvršilaca“ i u tački 5. TVJ mijenja se broj 
izvršilaca tako da glasi  „11 izvršilaca“. 

 

Član 2. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, 
a biće objavljen u "Službenom biltenu opštine 
Ugljevik".  

 
REPUBLIKA SRPSKA                                                    

OPŠTINA UGLjEVIK                                                  

NAČELNIK OPŠTINE                                                  

Broj: 02-12-17/19                 NAČELNIK OPŠTINE 

Datum,05.08. 2019.god.        Vasilije Perić,dipl.ek. 

 

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o 
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 
Srpske“, broj: 97/16), kao  i  člana 89. Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“,  broj:  7/17), Načelnik opštine Ugljevik 
donosi 

 

PRAVILNIK 
O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA 
NOVČANIH PODSTICAJA ZA RAZVOJ 

PRIVREDE NA TERITORIJI OPŠTINE UGLjEVIK 

 

I - OSNOVNE ODREDBE 

 

Član 1. 

 

(1)Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja 
novčanih podsticaja za razvoj privrede na teritoriji 
opštine Ugljevik (u daljem tekstu: Pravilnik) 
propisuju se uslovi koje moraju da ispunjavaju 
pravna i fizička lica (u daljem tekstu: korisnik) za 
ostvarivanje prava na novčane podsticaje, 
postupci za njihovo ostvarivanje, vrsta, visina i 
način isplate novčanih podsticaja, obaveze koje 

mora da ispuni korisnik nakon primanja novčanih 
podsticaja, kao i potrebna dokumentacija. 

Član 2. 

 

(1) Pravo na podsticajna sredstva i druge 
oblike podrške imaju privredna društva i 
preduzetnici koji imaju sjedište ili imaju 
registrovane poslovne jedinice na teritoriji opštine 
Ugljevik. 

(2) Pravo na podsticajna sredstva i druge 
oblike podrške u privredi nemaju javna preduzeća 
i javne ustanove. 

(3) Zahtjev za ostvarivanje prava na novčane 
podsticaje i dokumentaciju propisanu ovim 
Pravilnikom, korisnici podnose Komisiji za 
podsticaje u privredi koju će imenovati Načelnik 
opštine. 

(4) Zahtjevi se podnose tokom cijele godine i 
odobravaju se do isteka budžetskih sredstava. 

Član 3. 

 

(1) Podsticajna sredstva u skladu sa ovim 
pravilnikom se odobravaju za sledeće namjene: 

-Podrška zapošljavanju nezaposlenih lica sa 
evidencije Zavoda za  zapošljavanje RS, Filijala 
Bijeljina, Biro Ugljevik. 

-Podrška provođenju obuka, dokvalifikacija i 
prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog 
poslodavca. 

-Podrška realizovanju razvojnih projekata 
značajnih za ostvarenje plana razvoja i jačanja 
konkurentske sposobnosti subjekata male 
privrede.   

 

II-PODRŠKA ZAPOŠLjAVANjU 
NEZAPOSLENIH LICA SA EVIDENCIJE ZZZ RS 

Član 4. 

(1) Podsticajna sredstva se dodjeljuju 
poslodavcima koji su zaposlili nove radnike, a koji 
su se nalazili na evidenciji Zavoda za 
zapošljavanje RS, Filijala Bijeljina, Biro Ugljevik. 

 

(2) Posticajna sredstva koja se odobravaju po 
osnovu iz stava 1. ovog člana iznose 

 

- 2.000,00 KM po jednom novozaposlenom 
radniku. 

Član 5. 

 

(1) Uslovi za dodijelu podsticajnih sredstava za 
novozaposlene radnike su: 

- da novozaposlene radnike zadrži u stalnom 
radnom odnosu (na neodređeno vrijeme) 
najmanje 1 (jednu) godinu od dana zaključenja 
ugovora o radu, 



16.09.2019. SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGЈEVIK – Broj 7 3 

- da novozaposlene radnike prijavi na puno 
radno vrijeme (na 40 sati sedmično), 

- da ne smanji broj stalno zaposlenih radnika u 
periodu od 1 (jedne) godine od dana zaključenja 
ugovora o radu sa novozaposlenim radnikom, 
osim u slučaju normalne fluktacije radnika. 

- da broj zaposlenih nije manji u periodu od 6 
(šest) mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je 
došlo do zaključenja ugovora sa novozaposlenim 
radnikom, 

- da redovno izmiruje obaveze po osnovu 
poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, 

- sredstva se neće odobravati poslodavcima za 
radnike koji su već dobili sredstva ZZZ RS u 
tekućoj godini po istom osnovu, 

- da ne zapošljava lica kojima je kod istog 
poslodavca prestao radni odnos u poslednjih 
6(šest) mjeseci prije podnošenja zahtjeva, 

(2) Poslodavci uz zahtjev moraju dostaviti 
sledeću dokumentaciju: 

- rješenje o registraciji preduzetnika ili privrednog 
društva; 

- potvrda o registraciji poreskog obveznika;                    
- spisak novozaposlenih radnika, uz dostavljanje 

ugovora o radu;   
- uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu 

javnih prihoda Poreska uprava RS-PJ Bijeljina; 
- uvjerenje od Poreske uprave RS, o zaposlenim 

novoprijavljenim radnicima;                   
- potvrda banke o likvidnosti (samo za privredna 

društva); 
- dokaz da novozaposleni radnik ima prebivalište 

na teritoriji Opštine Ugljevik; 
- ovjerena izjava poslodavca da broj zaposlenih 

nije manji u periodu od 6 (šest) mjeseci koji 
prethode mjesecu u kojem je došlo do 
zaključenja ugovora sa novozaposlenim 
radnikom, te da ne zapošljava lica kojima je kod 
istog poslodavca prestao radni odnos u 
poslednjih 6 (šest) mjeseci prije podnošenja 
zahtjeva. 
 

- uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje RS, 
Filijala Bijeljina, Biro Ugljevik da su lica za koja 
se podnosi zahtjev za podsticaj bila evidentirana 
kao nezaposlena na evidenciji zavoda prije 
zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca. 

- uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje RS, 
Filijala Bijeljina, Biro Ugljevik da nisu   

  dobili sredstva ZZZ RS u tekućoj godini po 
istom osnovu, 

(3) Poslodavci koji su novoregistrovani kao 
preduzetnici mogu ostvariti podsticaj iz člana 4. 
ukoliko u periodu od prethodnih 6 (šest) mjeseci  
nisu odjavili registraciju preduzetničke radnje na 
svoje ime ili na ime članova svoje porodice, što 

dokazuju dostavljanjem ovjerene izjave na 
navedene okolnosti sa kućnom listom.  

 

III-PODRŠKA PROVOĐENjU OBUKA, 
DOKVALIFIKACIJA I PREKVALIFIKACIJA ZA 
POZNATOG POSLODAVCA. 

 

Član 6. 

 

(1)Korisnici ove podrške su poslodavci, koji 
redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i 
doprinosa.  

Podrška podrazumjeva novčana sredstva 
usmjerena na obuku, dokvalifikaciju i 
prekvalifikaciju nezaposlenih osobe, bez obzira na 
radno iskustvo, koje su prijavljene na evidenciji 
Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Bijeljina, Biro 
Ugljevik, pri čemu 

- Obuku i dokvalifikaciju definišemo kao 
usavršavanje u oblasti istog ili sličnog 
zvanja/zanimanja, a odvija se po internom 
programu  kod poznatog poslodavca, pri čemu 
poslodavac polazniku izdaje potvrdu ili uvjerenje o 
završenoj obuci i strukovnom usavršavanju. 

- Prekvalifikacija je složeniji proces koji 
podrazumijeva obučavanje polaznika za 
zanimanje drugačije od onog koje su stekli 
formalnim obrazovanjem. Proces prekvalifikacije 
podrazumijeva da se obuka provodi u centru ili 
ustanovi za prekvalifikaciju, gdje je izvođač 
prekvalifikacije dužan po završetku iste 
polaznicima uručiti certifikate/potvrde o 
prekvalifikaciji. 

(2) Dužina trajanja obuke, dokvalifikacije i 
prekvalifikacije iznosi najviše  6 mjeseci, a može 
biti realizovana u centrima za obuku, koji su 
registrovani za ovu djelatnost ili kod poslodavca 
po internom programu. 

Ukoliko se obuka odvija  po internom programu  
kod poslodavca, isti je dužan nezaposlenu osobu 
prije početka obuke i dokvalifikacije primiti u radni 
odnos, pri čemu će se osoba obučavati tj. 
dokvalifikovati kroz rad u pomenutoj firmi. 

Nadalje, ukoliko se obuka, dokvalifikacija i 
prekvalifikacija vrši kod poslodavca, poslodavac je 
dužan  o svom trošku osigurati polaznike za slučaj 
povrede na radu i profesionalnog oboljenja u 
skladu s važećim propisima. 

Član 7. 

 

(1)Poslodavci će sami vršiti odabir kandidata 
shodno internim procedurama, a po potrebi i uz 
posredovanje Zavoda za zapošljavanje RS, 
Filijala Bijeljina, Biro Ugljevik. 

(2) U cilju realizacije ove podrške, Opština 
Ugljevik će poslodavcima/ centrima za obuku - 
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korisnicima ove podrške, retroaktivno u 
jednokratnom iznosu, za novo zapošljavanje 
sufinansirati troškove obuke, dokvalifikacije i 
prekvalifikacije  nezaposlenih osoba u 
maksimalnom iznosu od 1.500 KM po osobi do 6 
mjeseci obuke/ rada, uz obavezu poslodavca da 
osobe čija se obuka, dokvalifikacija i 
prekvalifikacija finansiraju, po okončanju iste, 
zaposli na period od još najmanje 6 mjeseci. 

(3) Ako su troškovi obuke, dokvalifikacije i 
prekvalifikacije veći od 1.500 KM, isti padaju na 
teret poslodavca/ centra za obuku. 

 

Član 8. 

 

(1)Opština Ugljevik će plaćenje obaveze po 
ovom Programu vršiti direktno poslodavcu/ 
izvođaču obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije 
nakon završetka iste i dostavljanja dokaza da su 
polaznici završili obuku, dokvalifikaciju i 
prekvalifikaciju (certifikat, potvrda ili drugi validni 
dokaz), fakture/zahtjeva za plaćanje, izvještaja o 
provedenoj obuci od strane poslodavca/ izvođača 
obuke te dokaza da je osobi koja je prošla obuku 
produžen radni odnos za još minimalno 6 mjeseci. 

(2)Poslodavci – korisnici ovog programa dužni 
su u radnom odnosu zadržati postojeći broj 
zaposlenih koji su imali u momenutu podnošenja 
zahtjeva, osim u slučajevima odlaska u penziju 
radnika. 

 

Član 9. 

 

(1)Poslodavci uz zahtjev za finansiranje obuke, 
dokvalifikacije i prekvalifikacijmoraju dostaviti 
sledeću dokumentaciju: 

- rješenje o registraciji preduzetnika ili privrednog 
društva; 

- potvrda o registraciji poreskog obveznika;                    
- uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu 

javnih prihoda; 
- uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje RS, 

Filijala Bijeljina, Biro Ugljevik da su lica za koja 
se podnosi zahtjev za finanisranje obuke, 
prekvalifikacije i dokfalifikacije bila evidentirana 
kao nezaposlena na evidenciji zavoda prije 
zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca tj. 
početka sporvođenja prekvalifikacije. 

- Predračun ili račun troškova 
poslodavca/izvođača obuke,dokvalifikacije i 
prekvalifikacije, 

- Plan i program obuke, dokvalifikacije i 
prekvalifikacije centra za obuku ili  

poslodavca, uz dobijene potvrde ili sertifikate. 

 

 

Član 10. 

 

(1) U cilju osnaživanja ove podrške, Opština 
Ugljevik će radnicima koji obuku obavljaju  po 
internom programu  kod poslodavca na teritoriji 
opštine Ugljevik, a sa kojima poslodavci nakon 
završetka obuke zaključe ugovore o radu na 
neodređeno vrijeme, isplatiti sredstva direktno na 
tekući račun radnika u ukupnom iznosu od 600,00 
KM uz dostavljen izvještaj poslodavca o uspješno 
obavljenoj obuci,kao podsticaj zapošljavanju u 
oblastima privrede gdje nedostaju određena 
zanimanja. 

(2) Poslodavac će Komisiji za podsticaje 
dostaviti sve neophodne podatke za radnika koji 
je završio navedenu obuku, dokvalifikaciju ili 
prekvalifikaciju.  

(2) Korisnici podrške za provođenje obuke 
dokvalifikacije ili prekvalifikacije nemaju pravo na 
podršku po osnovu novzaposlenih lica sa 
evidencije ZZZ RS. 

 

IV - PODRŠKA REALIZOVANjU RAZVOJNIH 
PROJEKATA ZNAČAJNIH ZA OSTVARIVANjE 
PLANA RAZVOJA I JAČANjA KONKURENTSKE 
SPOSOBNOSTI MALE PRIVREDE 

 

 

Član 11. 

 

(1) Opština Ugljevik će pružiti finansijsku 
podršku u vidu sufinansiranja realizacije razvojnih 
projekata značajnih za ostvarenje plana razvoja i 
jačanja konkurentske sposobnosti privrede na 
tržištu. 

(2) Podrška iz stava 1.  obezbjeđuje se i 
realizuje za opreme namijenjene za proces 
proizvodnje u privredi, kao i za izgradnju osnovne 
infrastrukture kao što su pristupni putevi i platoi u 
proizvodnom krugu preduzeća.  

(3) Finansijaska podrška koju Opština Ugljevik 
obezbjeđuje za projekte iz stava 2. će se 
sufinansirati u  vrijednosti 30% od ukupne 
vrijednosti izvršenog ulaganja, s tim što ukupno 
novčani podsticaj po jednom projektu neće 
prelaziti pojedinačno iznos od 20.000,00 KM: 

(4) Korisnici podsticaja iz ovog člana dužni su 
dostaviti Ovjerenu izjavu korisnika da objekte, 
opreme, mašine odnosno mehanizaciju neće 
otuđiti u periodu od 5 godina. 

(5) Korisnicima ove finansijske podrške može 
se samo jednom odobriti navedni novčani 
podsticaj tokom tekuće budžetske godine. 
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Član 12. 

 

(1)Korisnici finansijske podrške iz člana 11. 
mogu biti privredna društva, preduzetnici i 
komercijalna gazdinstva. 

(2)Korisnici finansijske podrške iz stava 1.  uz 
zahtjev za sufinansiranje ulaganja, moraju 
dostaviti sledeću dokumentaciju: 

- rješenje o registraciji preduzetnika, privrednog 
društva ili komercijalnog gazdinstva , 

- potvrda o registraciji poreskog obveznika, 
- uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu 

javnih prihoda, 
- potvrda banke o likvidnosti (samo za privredna 

društva), 
- faktura ili kopija fakture, uz koju se obavezno 

prilaže i fiskalni račun, sa stavkama koje su 
predmet podsticaja, 

- broj žiro-računa ili broj tekućeg računa i naziv 
banke kod koje je otvoren račun, 

- ovjerenu izjavu da objekte, opreme, mašine 
odnosno mehanizaciju neće otuđiti u periodu 
od 5 godina. 

(3) Poljoprivredna gazdinastva koja su kao 
korisnici ostvarili podsticaj za nabavku opremu 
kao podsticaj poljoprivredi, ne mogu dobiti 
podsticaj po ovom osnovu. 

 

V - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Član 13. 

 

(1)Nadzor nad sprovođenjem i izvršavanjem 
odredbi ovog Pravilnika kao i kontrolu obaveza 
koju mora da ispuni korisnik nakon primanja 
novčanog podsticaja vrši Komisija za podsticaje u 
privredi koju imenuje Načelnik opštine. 

 

Član 14. 

 

(1)Podsticajna sredstva za namjene po ovom 
Pravilniku isplaćuju se krajnjim korisnicima do 
visine predviđene Budžetom opštine. 

(2)Korisnici prava su dužni namjenski koristiti 
podsticajna sredstva.  

(3)Korisnik finansijske podrške iz ovog 
Pravilnika dužan je da vrati podsticajna sredstva 
ukoliko ih nenamjenski utroši, da netačne podatke 
ili se ne pridržava uslova regulisanih ovim 
pravilnikom i to u roku od 30 dana od dana 
donošenja rješenja o utvrđivanju nepravilnosti. 

(4)Korisnik podrške za novozaposlenog 
radnika u obavezi je da dva puta godišnje 
dostavlja uvjerenje o broju zaposlenih radnika kod 
poslodavca sa spiskom (uvjerenje izdaje Poreska 

uprava) do isteka jedne godine od dana 
zapošljavanja radnika. 

(6)Korisnici prava moraju čuvati dokumentaciju 
na osnovu koje su ostvarili podsticajna sredstva u 
periodu od tri godine od dana dobijanja 
podsticajnih sredstava. 

 

Član 15. 

 

(1) Zahtjevi se podnose tokom cijele godine. 
Komisija za podsticaje u privredi će vršiti prijem 
zahtjeva, kompletirati potrebnu dokumentaciju i 
utvrđivati da li su ispunjeni uslovi za odobravanje 
podsticaja, kao i pripremu rješenja koje se 
dostavlja na potpis Načelniku. 

(2) Korisnici podsticaja će zaključiti ugovor sa 
Opštinom Ugljevik kojim će se precizirati prava i 
obaveze korisnika. 

(3) Pored podrške predviđene članom 3. 
Načelnik opštine može svojom pojedničanom 
odlukom, na prijedlog i obrazloženje komisije 
odobriti sredstva do iznosa od 3.000.00 KM, na 
ime podrške novoosnovanim preduzećima, kao i 
na ime potreba privrede koji nisu predviđeni ovim 
pravilnikom.  

(4) Poslodavci koji su zaposlili nezaposlena 
lica sa evidencije ZZZ RS tokom 2019. godine 
prije stupalja na snagu ovog Pravilika, imaju pravo 
na navedenu podršku. 

 

Član 16. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od 
dana objavljivanja u „Službenom biltenu Opštine 
Ugljevik“. 

 
REPUBLIKA SRPSKA  

OPŠTINA UGLjEVIK                                                                            
NAČELNIK OPŠTINE        

Broj:02-12-22/19             NAČELNIK OPŠTINE 

Datum:13.09.2019.god.    Vasilije Perić,dipl.ek.s.r. 

 

Na osnovu člana 59. i člana 82. stav 3. Zakona o 
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 
Srpske“, broj: 97/16) i članova 68. i 89. Statuta 
Opštine Ugljevik (“Službeni bilten Opštine 
Ugljevik”, broj: 7/17), Načelnik opštine Ugljevik, 
donosi 

ODLUKA 
O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA 

PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ 
POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE 

 

I OPŠTE ODREDBE 

 



6                                                                 SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLЈEVIK – Broj 7                                             16.09.2019. 

 

Član 1. 

 

Ovom Odlukom propisuju se uslovi za raspodjelu 
sredstava za poljoprivredu predviđenih Budžetom 
opštine Ugljevik, koje moraju da ispunjavaju 
fizička i pravna lica (u daljem tekstu korisnici). 

Pravo na novčane podsticaje imaju korisnici sa 
prebivalištem u opštini Ugljevik, koji obavljaju ili 
namjeravaju da pokrenu poljoprivrednu 
proizvodnju. 

Pod „korisnikom“ podrazumjevaju se komercijalna 
i nekomercijalna gazdinstva, te pravna lica i 
preduzetnici u čijem je opisu djelatnosti 
poljoprivredna proizvodnja, i koji ispunjavaju 
uslove za ostvarivanje prava na poljoprivredne 
podsticaje, kao i pčelari koji nisu registrovani kao 
poljoprivredna gazdinastva, ali su upisani u 
evidenciju pčelara i učlanjeni u odgovarajuće 
udruženje, i druga fizička lica koja vrše ulaganja u 
poljoprivredu u skladu sa ovim Pravilnikom. 

 

Član 2. 

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčane 
podsticaje iz ove Odluke mora biti čitko popunjen i 
treba da sadrži sledeće podatke: 

1. prezime i ime korisnika, mjesto stanovanja, 
opština, broj telefona, jedinstveni matični broj, 

2. vrstu podsticaja za koji se zahtjev podnosi, 

3. kopija lične karte, 

4. kopija kartice tekućeg računa, 

5. potvrdu iz APIF-a (samo za registrovana 
gazdinstva)   

6. posebne dokumente koji su navedeni u 
nastavku ove Odluke, pojedinačno za svaku vrstu 
novčanog podsticaja. 

Rokovi za podnošenje zahtjeva naznačeni su za 
svaku podršku posebno. Zahtjevi se podnose 
tokom cijele godine do datuma označenog za 
svaku podršku pojedinačno i rješavaju se po 
redoslijedu prijema zahtjeva. Zahtjevi koji budu 
zaprimljeni nakon isteka sredstava ili roka koji ova 
Odluka propisuje po automatizmu prenose se u 
sledeću budžetsku godinu, osim za premije u 
pčelarstvu gdje se raspisuje javni poziv jednom u 
toku budžetske godine. 

Ispunjenost kriterijuma u svakom pojedinačnom 
slučaju će utvrditi komisija  koja je imenovana od 
strane Načelnika opštine. Izuzetno Načelnik 
opštine može svojom pojedničanom odlukom, na 
prijedlog i obrazloženje komisije odobriti sredstva 
za potrebe poljoprivredne proizvodnje, koji nisu 
navedena u ovoj Odluci, a predviđena je 
Strategijom razvoja poljoprivrede Opštine Ugljevik 
2018-2022, u iznosu i na način koji predloži 
komisija. 

 

Član 3. 

 

Podrška razvoju poljoprivredne proizvodnje daje 
se kroz nekoliko vidova podsticaja: 

1) Podrška u nabavci opreme na poljoprivrednim 
gazdinstvima; 

2) Podrška kod zasnivanja novih i obnove starih 
voćnih zasada; 

3) Podrška u nabavci muznih krava; 

4) Podrška u investicijama u kapacitete za 
skladištenje, doradu i preradu poljoprivrednih 
proizvoda; 

5) Podrška pčelarstvu putem premija; 

6) Podrška uvođenju standarda i sertifikata kod 
poljoprivrednih proizvođača i prerađivača; 

 

Član 4. 

 

U okviru podsticaja propisanim ovom Odlukom 
porodična poljoprivredna gazdinstva mogu 
ostvariti pravo na direktna plaćanja u toku 
kalendarske godine sa maksimalnim iznosom 
propisanih za svaki pojedinačni podsticaj. 

Podsticaji iz člana 3. Odluke se isplaćuju do isteka 
sredstava. 

 

II PODSTICAJI RURALNOM RAZVOJU 

 
 Podrška u nabavci opreme na 

poljoprivrednim gazdinstvima 

 

 Član 5. 

 

Ovim vidom podsticaja se omogućava 
poljoprivrednim proizvođačima sufinanisranje 
nabavke opreme za poljoprivrednu proizvodnju. 

Pod opremom u smislu ove Odluke se 
podrazumjevaju: poljoprivredna mehanizacija 
(traktor, presa za sijeno, plug, tanjirača, drljača, 
sjetvospremač, pneumatska sijačica ili sijačica za 
strna žita, rasipač mineralnog đubriva, utovarivač 
stajnjaka, rasturač stajnjaka, kultivator za 
međurednu obradu, freza, malčer, berač za 
jagodasto voće, rotaciona kosačica, bočna i 
zadnja linijska kosačica, prevrtač i sakupljač 
sijena, vučeni silokombajn, prskalica, atomizer, 
miješalica stočne hrane, krunjač, mašina za 
klasiranje krastavaca, motorna leđna prskalica, 
motokultivatora sa prikolicom, opreme za zaštitu 
biljaka, protivgradnih mreža, sistema za 
navodnjavanje, opreme za mužu krava, plastenika 
i staklenika, opreme za pčelarstvo, pakovanje i 
preradu pčelinjih proizvoda, mašina i uređaja za 
doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda na 
gazdinstvu i slično. 
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Visina podsticajnih sredstava za ovu namjenu 
iznosi 30% od cijene kupljene opreme, 
maksimalno 3.000,00 KM. 

Uz zahtjev se, pored dokumenata navedenih u 
članu 2, stav 4. ove Odluke, 

prilaže sljedeća dokumentacija: 

- kopija računa, 

- ovjerena izjava korisnika podsticaja da 
poljoprivrednu opremu neće otuđiti u periodu od 
tri godine. 

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 30. 
novembar tekuće godine. 

Planirana sredstva..................... 30.000,00 KM. 

 
 Podrška kod zasnivanja novih i obnove 

starih voćnih zasada 

 

Član 6. 

 

Ovim vidom podsticaja pruža se podrška nabavci 
sadnog materijala (voćnih sadnica) u cilju obnove 
starih, proširenja postojećih ili podizanja novih 
voćnih zasada. 

Visina podsticajnih sredstava za ovu namjenu 
iznosi 50 % cijene nabavljenog sadnog materijala 
voćarskih kultura, maksimalno 3.000,00 KM. 

Uz zahtjev za podsticaj, sa navedenom površinom 
i lokacijom planiranog i/ili 

postojećeg voćnog zasada se, pored dokumenata 
navedenih u članu 2, stav 4. ove Odluke, prilaže 
sljedeća dokumentacija: 

- dokaz o vlasništvu zemljišta na kojem će se 
zasnovati ili proširiti voćarska proizvodnja ili 
ugovor o zakupu sa definisanim vremenskim 
trajanjem zakupa, 

- kopija računa o nabavljenom sadnom materijalu, 

- ovjerena izjava korisnika podsticaja da sadni 
materijal neće otuđiti nakon isplate sredstava. 

Zahtjev se podnosi do 30. novembra tekuće 
godine. 

 

Sredstva za ove namjene se isplaćuju 
korisnicima, nakon uvida na terenu od strane 
komisije koja je konstatovala da je izvršena 
sadnja. 

 

Planirana sredstva................... 20.000,00 KM. 

 
  Podrška u nabavci muznih krava; 
 

Član 7. 

 

Podsticajna sredstva za ove namjene u cilju 
podrške u nabavci muznih krava. 

Uz zahtjev se, pored dokumenata navedenih u 
članu 2, stav 4. ovog Programa, 

prilaže sljedeća dokumentacija: 

- pasoš za predmetno grlo, 

- uvjerenje o zdravstvenom stanju životinje sa „C“ 
obrascem izdato od nadležne veterinarske službe, 

- dokaz o nabavljenom grlu sa potrebnim 
zdravstvenim i drugim certifikatima (račun izdat od 
strane registrovanog dobavljača ili kupoprodajni 
ugovor sa fizičkim licem), 

- ovjerena izjava korisnika podsticaja da 
predmetno grlo neće otuđiti u periodu od dvije 
godine, izuzev zbog zdravstvenih i reproduktivnih 
problema, pri čemu se obezbjeđuje potvrda 
veterinara o uginuću ili neophodnosti mjere 
prinudnog klanja. 

Visina podsticajnih sredstava za ovu namjenu 
iznosi 30 % cijene nabavljenog grla stoke, 
maksimalno 2 000,00 KM. 

 

Zahtjev se podnosi do 30. novembra tekuće 
godine. 

Predviđena sredstva....................30.000,00 KM 

 
  Podrška u investicijama u kapacitete za 
skladištenje, doradu i preradu poljoprivrednih 
proizvoda 

 

Član 8. 

 

Ova podrška podrazumijeva participatorno učešće 
Opštine u investicijama kod izgradnje i opremanja 
kapaciteta za skladištenje, doradu i preradu 
poljoprivrednih proizvoda (skladišta, hladnjače, 
sortirnice voća i povrća; mini ili srednje mljekare i 
sirare; pogoni za preradu voća, povrća i mesa i 
sl.) 

Visina podsticajnih sredstava za ovu namjenu 
iznosi 20% od cijene kupljene opreme, 
maksimalno 7.000,00 KM. 

Uz zahtjev se, pored dokumenata navedenih u 
članu 2, stav 4. ove Odluke, 

prilaže sljedeća dokumentacija: 

- kopija računa, 

- ovjerena izjava korisnika podsticaja da 
navedenu opremu ili objekte neće otuđiti u 
periodu od pet godina. 

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 30. 
novembar tekuće godine. 

Planirana sredstva..................... 30.000,00 KM. 

 
  Podrška pčelarstvu putem premija; 

 

Član 9. 

 

Pravo na premiju za proizvodnju i uzgoj pčela 
ostvaruju korisnici koji imaju registrovan pčelinjak 
na teritoriji Opštine Ugljevik i koji su upisani u 
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evidenciju pčelara i pčelinjaka, a posjeduju 
najmanje 10 a najviše 250 košnica, odnosno 
pčelinjih društava. Pravo na premiju iz stava 1. 
ovog člana korisnici podsticaja mogu ostvariti 
samo putem udruženja/zadruge registrovanog na 
području opštine Ugljevik.   

Visina premije iz stava 1. ovog člana iznosi  10 
KM po jednom pčelinjem društvu. 

 Premija za proizvodnju i uzgoj pčela ostvaruje se 
na osnovu zahtjeva udruženja/zadruge pčelara uz 
koji se prilaže specifikacija korisnika podsticaja po 
bankama na jedinstvenog obrasca, koji sadrži: 
jedinstveni matični broj (JMB),RBPG ili kopiju 
rješenja o upisu u evidenciju pčelara i pčelinjaka u 
RS koje izdaje nadležno ministarstvo, ime i 
prezime, mjesto prebivališta i opštinu, broj 
košnica, odnosno pčelinjih društava naziv banke i 
broj tekućeg ili žiro računa. 

Uz zahtjev za podsticaj dostavlja se i izjava 
odgovornog lica udruženja ili zadruge o broju 
pčelinjih društava u vlasništvu članova udruženja 
ili zadruge. 

Pravo na podsticaj se priznaje samo za košnice u 
kojima se nalazi aktivno pčelinje društvo. 

Podsticaji u pčelarstvu će se odobravati na 
osnovu javnog poziva koji će raspisati Opština 
Ugljevik. 

 

Planirana sredstva................ 30.000,00 KM. 

 
 Podrška uvođenju standarda i sertifikata 

kod poljoprivrednih proizvođača i 
prerađivača; 

 

Član 10. 

 

Ovim podsticajem je predviđeno participatorno 
učešće Opštine u troškovima vezanim za 
uvođenje standarda (GLOBAL GAP, ISO 
standardi, HACCP sistem, sertifikat organske 
proizvodnje i sl.) na poljoprivrednim gazdinstvima, 
u kapacitetima za skladištenje i doradu 
poljoprivrednih proizvoda i u pogonima za 
proizvodnju hrane. 

Visina podsticajnih sredstava za ovu namjenu 
iznosi 30% od cijene uvođenja pojednih standarda 
ili sertifikata, maksimalno 3 000,00 KM. 

Uz zahtjev se, pored dokumenata navedenih u 
članu 2, stav 4. ove Odluke, 

prilaže sljedeća dokumentacija: 

- kopije računa kojim se dokazuju ukupni troškovi 
uvođenja standarda ili sretifikata, 

-  kopija dokumenta kojim se dokazuje da je 
dobijen odgovarajući standard ili sertifikat. 

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 30. 
novembar tekuće godine. 

Planirana sredstva..................... 10.000,00 KM 

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 11. 

 

Komisija za podsticaje prima i obrađuje prispjele 
zahtjeve, utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za 
odobravanje podsticajnih sredstava i priprema 
rešenje koje dostavlja na potpis Načelniku 
opštine. 

Za podsticaje u pčelarstvu će biti formirana 
posebna Komisija koja će biti mješovitog sastava 
sa predstavnicima udruženja pčelara koja će 
obavljati sve radnje u postupku iz stava 1. ovog 
člana. 

Praćenje dinamike realizacije 
podsticajnihsredstava vršiće Odjeljenje za 
poljoprivredu. Ukoliko se za neki od vidova 
podsticaja ne prijavi dovoljan broj poljoprivrednih 
proizvođača, te se, u skladu s tim, planirana 
sredstva ne mogu podijeliti u potpunosti, preostali 
iznos sredstava može se dislocirati za podsticaj 
za koji postoji najveći broj zainteresovanih 
korisnika. 

 

Član 12. 

 

Korisnik podsticajnih sredstava, za kojeg se utvrdi 
da je dao lažne podatke ili daje na bilo koji drugi 
način zloupotrijebio podsticajna sredstva, 
predviđena ovom Odlukom, dužan je vratiti 
uplaćena sredstva, te gubi pravo na ovu vrstu 
podsticaja u naredne 3 (tri) godine. 

Komisija za podsticaje po potrebi izlazi na teren 
radi utvrđivanja činjeničnog stanja i praćenja 
realizacije sredstava plasiranih putem ove Odluke. 

Pravo na novčane podsticaje imaju i svi korisnici 
koji su prije stupanja na snagu ove Odluke u 
kalendarskoj 2019. godini izvršili ulaganja u 
poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa 
odredbama ovog dokumenta.   

 

Član 13.  

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom biltenu opštine 
Ugljevik“. 

 
OPŠTINA UGLjEVIK                                                           
NAČELNIK OPŠTINE:       

Broj:02-330-47/19          NAČELNIK OPŠTINE                                        
Datum: 13.09.2019god   Vasilije Perić, dipl.ek. s.r 
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Na osnovu člana 59. i člana 82. stav 3. Zakona o 
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 
Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine 
Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“ broj 
7/17), Načelnik opštine donosi: 

 

ODLUKU 
o subvencionisanju taksi prevoza za 2019. god. 

 

Član 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se novčana subvencija 
registrovanog taksi prevoza na području Opštine 
Ugljevik kao jedinog organizovanog prevoza lica 
koje pokriva kompletno područje opštine, kao i 
postupak odobrovanja i visina subvencije. 

Pravo na novčanu subvenciju utvrđenu ovom 
Odlukom imaju registrovani taksisti sa sjedištem 
na teritoriji opštine Ugljevik. 

 

Član 2. 

Iznos subvencije za obavljanje taksi prevoza iz 
člana 1. iznosi 2.000,00 (dvije hiljade 
konvertibilnih maraka) i isplaćuje se jednokratno u 
cilju pokrivanja dijela troškova na ime uplaćenih 
poreza i doprinosa za 2018.godinu i prvih šest 
mjeseci 2019. godine i biće isplaćena iz budžeta 
opštine. 

Član 3. 

Zahtjev za ostvarivanje prava na subvenciju taksi 
prevoza podnosi se Odjeljenju za privredu opštine 
Ugljevik na obrascu koji se nalazi u prilogu ove 
Odluke. 

Zahtjevi se podnose na predviđenom obrascu, u 
prostorijama opštine, najkasnije do 
30.10.2019.godine.  

Odjeljenje za privredu vrši prijem zahtjeva, 
utvrđuje da li su ispuljeni uslovi za odobravanje 
zahtjeva i izrađuje prijedlog rješenja o 
odobravanju subvencije koji donosi Načelnik 
opštine.  

Ukoliko registriovani taksi prevoznik nije izmirio 
obaveze za 2018. godinu i prvih 6 mjeseci 2019. 
Godine, nema prava na subvenciju utvrđenu 
ovom Odlukom. 

Član 4. 

Uz zahtjev za subvenciju taksi prevoza uz zahtjev, 
podnosilac zahtjeva je dužan priložiti sledeću 
dokumentaciju: 

- Rješenje o registraciji taksi prevoza, 

- Uvjerenje o izmirenim porezima  i doprinosa za 
2018.godinu i prvih 6 mjeseci 2019.godine 
(Poreska uprava RS – Područni centar 
Bijeljina), 

- Kopiju tekućeg računa. 

Član 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom biltenu opštine 
Ugljevik“. 

 

OPŠTINA UGLjEVIK                                                           
NAČELNIK OPŠTINE:       

Broj: 02/345-62/19          NAČELNIK OPŠTINE                                        
Datum: 30.08.2019god   Vasilije Perić, dipl.ek. s.r 

 

REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLjEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
Broj: 02-111-60/19, 
Datum, 15.08.2019. godine 
 
Na osnovu člana 59. i člana 82. stav 3. Zakona o 
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 
Srpske“ , broj 97/16), člana 68. i 89.  Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17)i člana 3. stav 3. Pravilnika o 
jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju 
vanredne socijalne potrebe („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/18), Načelnik opštine 
Ugljevik donosi 

RJEŠENjE 
 o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za 

utvrđivanje štetnog događaja 

 

Član 1. 

 

Član 1. Rješenja o imenovanju Komisije za 
utvrđivanje štetnog događaja uginuća stoke br. 
02-111-35/18 od 24.09.2018. godine mijenja se 
tako što se briše kao predsjednik komisije Elifraim 
Tupković, a umjesto njega se imenuje novi 
predsjednik: 

 

1. Hariz Tupković, dipl. pravnik, predsjednik, 

Član 2. 

 

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

 
                                 NAČELNIK OPŠTINE                                        

                          Vasilije Perić, dipl.ek. s.r. 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLjEVIK 
NAČELNIK OPŠTINE 
Broj: 02-111-63/19, 
Datum,  06.09.2019. godine 
 
Na osnovu člana 59. i člana 82. stav 3. Zakona o 
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 
Srpske“ , broj 97/16), člana 68. i 89.  Statuta 
opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine 
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 25. Zakona o socijalnoj 
zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“ , broj 
37/12, 90/16) i člana 7. i 8. člana Pravilnika o 
utvrđivanju sposobnosti lica u postupku 
ostvarivanja prava iz socijalne zaštite („Službeni 
glasnik Republike Srpske“ , broj 116/12), Načelnik 
opštine Ugljevik donosi 

 

RJEŠENjE 
 o izmjeni Rješenja o imenovanju Prvostepene 

stručne komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u 
postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i 

utvrđivanju funkcionalnog stanja korisnika 

 

Član 1. 

 

Član 1. stav 1. Rješenja o imenovanju 
Prvostepene stručne komisije za utvrđivanje 
sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz 
socijalne zaštite i utvrđivanju funkcionalnog stanja 
korisnika („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 
1/13), mijenja se tako što se briše kao povremeni 
član komisije Biljana Božić, a umjesto nje se 
imenuje novi povremeni član Prvostepene stručne 
komisije: 

 

1.Nataša Đokić, diplomirani socijalni radnik, član, 

Član 2. 

 

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

 

                                        NAČELNIK OPŠTINE                                        

                                  Vasilije Perić, dipl.ek. s.r 

 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 
 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Sportsko 
rekreativnom centru „Rudar“ Ugljevik  da  može 
izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru 
operativnog budžeta, za mjesec jul, na pozicije : 

 

-412900- Ostali rashodi  ................... 396,00 KM 

-412600- Rashodi po osnovu putovanja i 
smještaja .......................................... 350,00 KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1120/19        NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                 

Datum: 18.07.2019.god       Vasilije Perić, dipl.ek.                                                

                     

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

-417200- Doznake po osnovu zdravstvenog 
osigurnja ............................................ 900,00 KM 

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih 
............................................................... 40,00 KM 

Na pozicije: 

-638100- Ostali izdaci iz transakcija sa dr.jed. 
vlasti ................................................... 940,00 KM 

II 

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

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1132/19            NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Datum: 22.07.2019.god       Vasilije Perić, dipl.ek.                         

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centar 
za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik  da  može izvršiti 
unos sredstava unaprijed u okviru operativnog 
budžeta, za mjesec jun, na pozicije : 

-412600- Rashodi po osnovu putovanja i 
smještaja .......................................... 300,00 KM 

 

II 

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

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1131/19         NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Datum: 22.07.2019.god      Vasilije Perić, dipl.ek.                                                

                     

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Sportsko 
rekreativnom centru „Rudar“ Ugljevik  da  može 

izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru 
operativnog budžeta, za mjesec jul, na pozicije : 

 

-412700- Rashodi za stručne usluge 
............................................................. 765,00 KM 

-412200- Rashodi energije, komunalnih i 
komunik.usluga ..................................... 40,00 KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1167/19         NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                   

Datum: 23.07.2019.god       Vasilije Perić, dipl.ek.                                                

                

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinska 
uprava Ugljevik  da  može izvršiti unos sredstava 
unaprijed u okviru operativnog budžeta, za 
mjesec jun, na pozicije : 

 

 

-631900- Ostali izdaci ................. 32.000,00 KM 

-415200- Grantovi ....................... 50.000,00 KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 
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Broj: 02-40-1204 /19             NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                              

Datum: 23.07.2019.god       Vasilije Perić, dipl.ek.                                                

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

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

 

-412700- Rashodi za stručne usluge 
.......................................................... 3.000,00 KM 

 

Na pozicije: 

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima 
......................................................... 3.000,00 KM 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02-40-1293/19             NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                       

Datum: 06.08.2019.god        Vasilije Perić, dipl.ek.                         

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Dječiji 
vrtić „Duško Radović“ Ugljevik  da  može izvršiti 
unos sredstava unaprijed u okviru operativnog 
budžeta, za mjesec jun, na pozicije : 

 

-412900- Ostali rashodi ...................... 160,00 KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1279/19         NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                   

Datum: 05.08.2019.god        Vasilije Perić, dipl.ek.                                                

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

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

 

-411100- Bruto plate zaposlenih . 1.000,00 KM 

 

Na pozicije: 

-411300- Rashodi za naknadu plate za vrijeme 
bolovanja ...................................... 1.000,00 KM 

 

II 

 

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

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1282/19        NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                    

Datum: 05.08.2019.god       Vasilije Perić, dipl.ek.                         

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

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

 

-412900- Ostali rashodi ................... 3.600,00 KM 

 

Na pozicije: 

 

-412700- Rashodi za stručne usluge 
.......................................................... 3.600,00 KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1255/19         NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                  

Datum: 05.08.2019.god       Vasilije Perić, dipl.ek.                         

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

-411200- Bruto naknade zaposlenih .. 60,00 KM 

 

Na pozicije: 

-412600- Rashodi po osnovu putovanja i 
smještaja ............................................. 60,00 KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1228/19        NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                   

Datum: 05.08.2019.god       Vasilije Perić, dipl.ek.                         

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

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

 

-411100- Bruto plate zaposlenih.. 3.501,00 KM 

 

Na pozicije: 

 

-411300- Rashodi za naknade plate za vrijeme 
bolovanja ........................................ 2.830,00 KM 

-638100- Ostali izdaci iz transakcija sa 
dr.jedinicama vlasti ...........................  671,00 KM 

 

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

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1291/19            NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                  

Datum: 06.08.2019.god       Vasilije Perić, dipl.ek.                         

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Sportsko 
rekreativnom centru „Rudar“ Ugljevik  da  može 
izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru 
operativnog budžeta, za mjesec jul, na pozicije : 

 

 

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

 

II 

 

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

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1295/19          NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                    

Datum: 06.08.2019.god        Vasilije Perić, dipl.ek.                                                

                     

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

(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinska 
uprava Ugljevik  da  može izvršiti unos sredstava 
unaprijed u okviru operativnog budžeta, za 
mjesec jul, na pozicije : 

 

-411400- Rashodi za otpremnine i jednokratne 
pomoći ........................................ 7.500,00 KM 

-416100- Doznake na ime socijalne zaštite 
.................................................... 87.500,00 KM 

 

II 

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

III 

 

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

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02-40-1301 /19          NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                  

Datum: 07.08.2019.god       Vasilije Perić, dipl.ek.                                                

                     

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Sportsko 
rekreativnom centru „Rudar“ Ugljevik  da  može 
izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru 
operativnog budžeta, za mjesec jul, na pozicije : 

 

-411200- Bruto naknade troškova zaposlenih 
.......................................................... 3.900,00 KM 

 

II 

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

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1304/19        NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                        

Datum: 08.08.2019.god       Vasilije Perić, dipl.ek.   

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

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

-413900- Rashodi za zatezne kamate 200,00 KM 

 

Na pozicije: 

 

-412600- Rashodi po osnovu putovanja i 
smještaja ........................................... 500,00 KM 

-412900- Ostali rashodi ..................... 200,00 KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1313/19         NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                   

Datum: 12.08.2019.god       Vasilije Perić, dipl.ek.   

                       

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

-413900- Rashodi za zatezne kamate 
.......................................................... 1.227,00 KM 

 

Na pozicije: 

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima 
......................................................... 1.227,00 KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02-40-1354 /19          NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                     

Datum: 15.08.2019.god       Vasilije Perić, dipl.ek.                         

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centar 
za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik  da  može izvršiti 
unos sredstava unaprijed u okviru operativnog 
budžeta, za mjesec jul, na pozicije  

 

-412300- Rashodi za režijski materijal 
............................................................ 450,00 KM 
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-412600- Rashodi po osnovu putovanja i 
smještaja .......................................... 500,00 KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1351/19        NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                      

Datum: 16.08.2019.god       Vasilije Perić, dipl.ek.                                                

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Sportsko 
rekreativnom centru „Rudar“ Ugljevik  da  može 
izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru 
operativnog budžeta, za mjesec jul, na pozicije : 

 

-412200- Rashodi energije, komunalnih i 
komunik.usluga ............................... 5.215,00 KM 

-412900- Ostali rashodi ................... 5.930,00 KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1355/19          NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                  

Datum: 19.08.2019.god       Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                  

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

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

 

-412900- Ostali rashodi ................. 5.930,00 KM 

 

Na pozicije: 

-412500- Rashodi za tekuće održavanje 
......................................................... 5.930,00 KM 

 

II 

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

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1356/19        NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                      

Datum: 19.08.2019.god       Vasilije Perić, dipl.ek.     

                   

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centar 
za socijalni rad Ugljevik  da  može izvršiti unos 
sredstava unaprijed u okviru operativnog 
budžeta, za mjesec jul, na pozicije  
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-412300- Rashodi za režijski materijal 
............................................................ 100,00 KM 

 

II 

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

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1363/19            NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                

Datum: 19.08.2019.god        Vasilije Perić, dipl.ek.                                                

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

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

-516100- Izdaci za nabavku sitnog inventara 
............................................................ 179,00 KM 

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

 

Na pozicije: 

-412300- Rashodi za režijski materijal 
......................................................... 1.000,00 KM 

-511300- Izdaci za nabavku opreme 
............................................................ 179,00 KM 

 

Da  može izvršiti unos sredstava unaprijed u 
okviru operativnog budžeta, za mjesec jul, na 
pozicije : 

-412300- Rashodi za režijski materijal 
............................................................. 475,00 KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1364/19        NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                      

Datum: 19.08.2019.god       Vasilije Perić, dipl.ek.              

 

 Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

-412900- Ostali rashodi ................... 7.504,00 KM 

 

Na pozicije: 

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima 
........................................................ 7.504,00 KM 

 

II 

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

III 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02-40- 1378/19             NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                            

Datum: 19.08.2019.god      Vasilije Perić, dipl.ek.     

                  

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

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

 

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

 

Na pozicije: 

-638100- Ostali izdaci iz transakcija sa dr.jed. vlasti 
........................................................ 1.000,00 KM 

 

II 

 

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

 

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1387/19        NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                    

Datum: 23.08.2019.god       Vasilije Perić, dipl.ek.                         

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i  
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten 
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o 
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, 
Načelnik opštine  Ugljevik, donosi: 

 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

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

 

-412200- Rashodi energije, komunalnih i 
komunik.usluga ................................. 4.680,00 KM 

 

Na pozicije: 

-412500- Rashodi za tekuće održavanje 
........................................................... 4.680,00 KM 

 

Da  može izvršiti unos sredstava unaprijed u 
okviru operativnog budžeta, za mjesec jul, na 
pozicije : 

 

-412200- Rashodi energije, komunalnih i 
komunik.usluga ................................. 4.680,00 KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1386/19       NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                     

Datum: 23.08.2019.god      Vasilije Perić, dipl.ek.              

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinska 
uprava Ugljevik  da  može izvršiti unos sredstava 
unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec 
jul, na pozicije : 

 

-516100- Izdaci za nabavku sitnog inventara 
.............................................................. 226,00 KM 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02-40- 1414/19           NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                       

Datum: 26.08.2019.god        Vasilije Perić, dipl.ek.                                                
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Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinska 
uprava Ugljevik  da  može izvršiti unos sredstava 
unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec 
jul, na pozicije : 

 

-638100- Ostali izdaci iz transakcija sa dr.jed.vlasti 
.......................................................... 6.250,00 KM 

 

II 

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

III 

 

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

 

REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02-40- 1425/19           NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                     

Datum: 27.08.2019.god      Vasilije Perić, dipl.ek.    

                          

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centar za 
socijalni rad  Ugljevik  da  može izvršiti unos 
sredstava unaprijed u okviru operativnog budžeta, 
za mjesec jul, na pozicije : 

 

-412300- Rashodi za režijski materijal 
............................................................. 121,00 KM 

-412600- Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 
.............................................................. 150,00 KM 

-412900- Ostali rashodi ........................ 467,00 KM 

 

II 

 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1415/19           NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                 

Datum: 28.08.2019.god       Vasilije Perić, dipl.ek.                                                

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Dječiji 
vrtić „Duško Radović“ Ugljevik  da  može izvršiti 
unos sredstava unaprijed u okviru operativnog 
budžeta, za mjesec avgust, na pozicije : 

-412500- Rashodi za tekuće održav... 375,00 KM 

 

II 

 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1429/19            NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                

Datum: 30.08.2019.god      Vasilije Perić, dipl.ek.                                                

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 
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I 

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

 

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

 

Na pozicije: 

-415200- Tekući grantovi .................. 5.000,00 KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02-40- 1438/19           NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                   

Datum: 30.08.2019.god       Vasilije Perić, dipl.ek.                         

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinska 
uprava Ugljevik  da  može izvršiti unos sredstava 
unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec 
avgust, na pozicije : 

 

-415200- Grantovi ........................ 50.000,00 KM 

 

II 

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

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02-40-1464/19           NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                     

Datum: 04.09.2019.god       Vasilije Perić, dipl.ek.  

                                               

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

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

 

-411100- Bruto plate zaposlenih ....... 1.721,00 KM 

 

Na pozicije: 

-411300- Rashodi za naknadu plate za vrijeme 
bolovanja ......................................... 1.721,00 KM 

 

II 

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

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1476/19          NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Datum: 09.09.2019.god        Vasilije Perić, dipl.ek.                         

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 
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Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinska 
uprava Ugljevik  da  može izvršiti unos sredstava 
unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec 
avgust, na pozicije : 

 

-415200- Grantovi ........................ 10.000,00 KM 

 

II 

 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02-40-1491/19              NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Datum: 10.09.2019.god        Vasilije Perić, dipl.ek.                                                

                     

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih 
.......................................................... 2.480,00 KM 

 

Na pozicije: 

 

-638100- Ostali izdaci iz transakcija sa dr.jed. 
vlasti ................................................ 2.480,00 KM 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1472/19            NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                  

Datum: 09.09.2019.god        Vasilije Perić, dipl.ek.                         

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  Opštinska 
uprava Ugljevik  da  može izvršiti unos sredstava 
unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec 
avgust, na pozicije : 

 

-415200- Grantovi ......................... 52.499,00 KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02-40-1490/19           NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                   

Datum: 10.09.2019.god      Vasilije Perić, dipl.ek.                                                

                     

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

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

 

-413900- Rashodi za zatezne kamate... 50,00 KM 

 

Na pozicije: 

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima 
................................................................ 50,00 KM 

 

II 

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

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1500/19          NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                    

Datum: 12.09.2019.god        Vasilije Perić, dipl.ek.   

                       

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Centar za 
socijalni rad Ugljevik  da  može izvršiti unos 
sredstava unaprijed u okviru operativnog budžeta, 
za mjesec avgust, na pozicije : 

 

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

 

II 

 

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

II 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1499/19           NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                     

Datum: 12.09.2019.god        Vasilije Perić, dipl.ek.                                                                   

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

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

 

-411400- Rashodi za otpremnine i jednokratne 
pomoći ............................................ 1.500,00 KM 

 

Na pozicije: 

-412700- Rashodi za stručne uslu.. 1.500,00 KM 

 

II 

 

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

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1506/19       NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                      

Datum: 13.09.2019.god      Vasilije Perić, dipl.ek.                         

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Sportsko 
rekreativni centar „Rudar“ Ugljevik  da  može 
izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru 
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operativnog budžeta, za mjesec avgust, na 
pozicije : 

 

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima 
............................................................. 250,00 KM 

-412700- Rashodi za stručne usluge 
............................................................. 850,00 KM 

-413900- Rashodi za zatezne kamate 
............................................................ 250,00 KM 

-412900- Ostali rashodi 
......................................................... 2.860,00 KM 

-412600- Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 
........................................... 150,00 KM 

-412400- Rashodi za materijal za posebne 
namjene .............................................. 125,00 KM 

-411400- Rashodi za otpremnine i jednokratne 
pomoći .............................................. 375,00 KM 

 

II 

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

III 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1501/19           NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                   

Datum: 13.09.2019.god        Vasilije Perić, dipl.ek.                                                

                    

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

Odobrava se  budžetskom korisniku  JU Sportsko 
rekreativni centar „Rudar“ Ugljevik  da  može 
izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru 
operativnog budžeta, za mjesec avgust, na 
pozicije : 

 

-411200- Bruto naknade troškova zaposlenih 
.................................................... 3.500,00 KM 

-412900- Ostali rashodi ................ 960,00 KM 

 

II 

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

III 

 

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1483/19          NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                    

Datum: 13.09.2019.god         Vasilije Perić, dipl.ek.                                                

                     

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 
broj 97/16) i  člana 68. Statuta opštine Ugljevik 
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i 
člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine 
Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine  
Ugljevik, donosi: 

R J E Š E Nj E 

 

I 

 

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

 

-411400- Rashodi za otpremnine i jednokratne 
pomoći ............................................... 909,00 KM 

-412400- Rashodi za materijsal za posebne 
namjene ............................................... 248,00 KM 

-412600- Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 
............................................ 150,00 KM 

-412900- Ostali rashodi ................ 2.860,00 KM 

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

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima 
........................................................... 1.000,00 KM 

-411300- Rashodi po osnovu bolovanja 
.............................................................. 880,00 KM 

Na pozicije: 

-412200- Rashodi energije, komunalnih i 
komunik.usluga ................................. 5.567,00 KM 

-412700- Rashodi za stručne usluge.... 880,00 KM 

 

II 

 

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

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

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLjEVIK                                             

NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                 

Broj: 02/5-40-1502/19         NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                                                                                                                     
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