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На основу члана 59. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 97/16, 36/19) члана 48 
став 4. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 97/16)  и члана 68. став 1. тачка 
8. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 7/17) Начелник 
општине Угљевик   д о н о с и  

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

 

Члан 1. 

У Правилнику о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Општинској 
управи општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број: 
4/18,8/18,10/18,12/18,13/18,3/19,4/19 и 5/19) у 
члану 35. Систематизација радних мјеста у 
Одјељку V-1 Одјељење за општу управу, 
ознака Б-Одсијек за заједничке послове 
мијења се и гласи „В-Одсијек за заједничке 
послове“ и у истом одсијеку у тачки 5. мијењају 
се услови и гласе „НК радник или ССС“ и број 
извршилаца тако да гласи :“ 3 извршиоца“. 

 

 

 

Члан 2. 

У истом Одјељку у А) Одсијек за општу управу 
у тачки 4. мијења се звање и гласи „трећег 
звања“ и услови који гласе „ССС у 
четверогодишњем трајању друштвеног смјера, 
најмање шест мјесеци радног искуства у 
траженом степену образовања, положен 
стручни испит за рад у општинској управи, 
положен испит за матичаре и познавање рада 
на рачунару“.  

 

Члан 3. 

Овај Правилник ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
билтену општине Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-12- 15 /19             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Датум,22.07. 2019.год.      Василије Перић, дипл. ек.   

                                                                                           

На основу члана 59. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 48. став 
4. Закона о службеницима, намјештеницима у 
органима једиице локалне самоуправе 
(Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16)  и члана 68. став 1. алинеја 8. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17), Начелник општине 
Угљевик, доноси 
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П Р А В И Л Н И К 
О  ИЗМЈЕНИ  ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ  

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

 
Члан 1. 

У  Правилнику о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Општинској 
управи општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 4/18, 8/18, 10/18, 12/18, 
13/18, 3/19, 4/19, 5/19 и број:02-12-15/19 од 
22.07.2019. године) у члану 35. 
Систематизација радних мјеста у Одјељку V- 9 
Одсијек за послове цивилне заштите и 
територијалне ватрогасне јединице, у тачки 4. 
ТВЈ мијења се број извршилаца тако да гласи: 
„7 извршилаца“ и у тачки 5. ТВЈ мијења се број 
извршилаца тако да гласи  „11 извршилаца“. 

 

Члан 2. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у "Службеном 
билтену општине Угљевик".  

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                    

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                  

Број: 02-12-17/19                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,05.08. 2019.год.        Василије Перић,дипл.ек. 

 

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), као  и  члана 
89. Статута општине Угљевик („Службени 
билтен општине Угљевик“,  број:  7/17), 
Начелник општине Угљевик доноси 

 

ПРАВИЛНИК 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА 
НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ 

ПРИВРЕДE НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
УГЉЕВИК 

 

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

(1)Правилник о условима и начину 
остваривања новчаних подстицаја за развој 
привреде на територији општине Угљевик (у 
даљем тексту: Правилник) прописују се услови 

које морају да испуњавају правна и физичка 
лица (у даљем тексту: корисник) за 
остваривање права на новчане подстицаје, 
поступци за њихово остваривање, врста, 
висина и начин исплате новчаних подстицаја, 
обавезе које мора да испуни корисник након 
примања новчаних подстицаја, као и потребна 
документација. 

Члан 2. 

 

(1) Право на подстицајна средства и друге 
облике подршке имају привредна друштва и 
предузетници који имају сједиште или имају 
регистроване пословне јединице на територији 
општине Угљевик. 

(2) Право на подстицајна средства и друге 
облике подршке у привреди немају јавна 
предузећа и јавне установе. 

(3) Захтјев за остваривање права на 
новчане подстицаје и документацију прописану 
овим Правилником, корисници подносе 
Комисији за подстицаје у привреди коју ће 
именовати Начелник општине. 

(4) Захтјеви се подносе током цијеле године 
и одобравају се до истека буџетских 
средстава. 

Члан 3. 

 

(1) Подстицајна средства у складу са овим 
правилником се одобравају за следеће 
намјене: 

-Подршка запошљавању незапослених лица 
са евиденције Завода за  запошљавање РС, 
Филијала Бијељина, Биро Угљевик. 

-Подршка провођењу обука, 
доквалификација и преквалификација 
незапослених особа за познатог послодавца. 

-Подршка реализовању развојних пројеката 
значајних за остварење плана развоја и јачања 
конкурентске способности субјеката мале 
привреде.   

 

II-ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ 
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА СА ЕВИДЕНЦИЈЕ ЗЗЗ 
РС 

Члан 4. 

(1) Подстицајна средства се додјељују 
послодавцима који су запослили нове раднике, 
а који су се налазили на евиденцији Завода за 
запошљавање РС, Филијала Бијељина, Биро 
Угљевик. 

 

(2) Постицајна средства која се одобравају 
по основу из става 1. овог члана износе 
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- 2.000,00 КМ по једном новозапосленом 
раднику. 

Члан 5. 

 

(1) Услови за додијелу подстицајних 
средстава за новозапослене раднике су: 

- да новозапослене раднике задржи у 
сталном радном односу (на неодређено 
вријеме) најмање 1 (једну) годину од дана 
закључења уговора о раду, 

- да новозапослене раднике пријави на пуно 
радно вријеме (на 40 сати седмично), 

- да не смањи број стално запослених 
радника у периоду од 1 (једне) године од дана 
закључења уговора о раду са новозапосленим 
радником, осим у случају нормалне флуктације 
радника. 

- да број запослених није мањи у периоду од 
6 (шест) мјесеци који претходе мјесецу у којем 
је дошло до закључења уговора са 
новозапосленим радником, 

- да редовно измирује обавезе по основу 
пореза и доприноса у складу са законом, 

- средства се неће одобравати 
послодавцима за раднике који су већ добили 
средства ЗЗЗ РС у текућој години по истом 
основу, 

- да не запошљава лица којима је код истог 
послодавца престао радни однос у последњих 
6(шест) мјесеци прије подношења захтјева, 

(2) Послодавци уз захтјев морају доставити 
следећу документацију: 

- рјешење о регистрацији предузетника или 
привредног друштва; 

- потврдa о регистрацији пореског обвезника;                    
- списак новозапослених радника, уз 

достављање уговора о раду;   
- увјерење о измиреним обавезама по основу 

јавних прихода Пореска управа РС-ПЈ 
Бијељина; 

- увјерење од Пореске управе РС, о 
запосленим новопријављеним радницима;                   

- потврдa банке о ликвидности (само за 
привредна друштва); 

- доказ да новозапослени радник има 
пребивалиште на територији Општине 
Угљевик; 

- овјерена изјава послодавца да број 
запослених није мањи у периоду од 6 (шест) 
мјесеци који претходе мјесецу у којем је 
дошло до закључења уговора са 
новозапосленим радником, те да не 
запошљава лица којима је код истог 
послодавца престао радни однос у 
последњих 6 (шест) мјесеци прије 
подношења захтјева. 

 
- увјерење од Завода за запошљавање РС, 

Филијала Бијељина, Биро Угљевик да су 
лица за која се подноси захтјев за подстицај 
била евидентирана као незапослена на 
евиденцији завода прије заснивања радног 
односа код послодавца. 

- увјерење од Завода за запошљавање РС, 
Филијала Бијељина, Биро Угљевик да нису   

  добили средства ЗЗЗ РС у текућој години 
по истом основу, 

(3) Послодавци који су новорегистровани 
као предузетници могу остварити подстицај из 
члана 4. уколико у периоду од претходних 6 
(шест) мјесеци  нису одјавили регистрацију 
предузетничке радње на своје име или на име 
чланова своје породице, што доказују 
достављањем овјерене изјаве на наведене 
околности са кућном листом.  

 

III-ПОДРШКА ПРОВОЂЕЊУ ОБУКА, 
ДОКВАЛИФИКАЦИЈА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА 
ЗА ПОЗНАТОГ ПОСЛОДАВЦА. 

 

Члан 6. 

 

(1)Корисници ове подршке су послодавци, 
који редовно измирују обавезе по основу 
пореза и доприноса.  

Подршка подразумјева новчана средства 
усмјерена на обуку, доквалификацију и 
преквалификацију незапослених особе, без 
обзира на радно искуство, које су пријављене 
на евиденцији Завода за запошљавање РС, 
Филијала Бијељина, Биро Угљевик, при чему 

- Обуку и доквалификацију дефинишемо као 
усавршавање у области истог или сличног 
звања/занимања, а одвија се по интерном 
програму  код познатог послодавца, при чему 
послодавац полазнику издаје потврду или 
увјерење о завршеној обуци и струковном 
усавршавању. 

- Преквалификација је сложенији процес 
који подразумијева обучавање полазника за 
занимање другачије од оног које су стекли 
формалним образовањем. Процес 
преквалификације подразумијева да се обука 
проводи у центру или установи за 
преквалификацију, гдје је извођач 
преквалификације дужан по завршетку исте 
полазницима уручити цертификате/потврде о 
преквалификацији. 

(2) Дужина трајања обуке, доквалификације 
и преквалификације износи највише  6 мјесеци, 
а може бити реализована у центрима за обуку, 
који су регистровани за ову дјелатност или код 
послодавца по интерном програму. 
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Уколико се обука одвија  по интерном 
програму  код послодавца, исти је дужан 
незапослену особу прије почетка обуке и 
доквалификације примити у радни однос, при 
чему ће се особа обучавати тј. 
доквалификовати кроз рад у поменутој фирми. 

Надаље, уколико се обука, доквалификација 
и преквалификација врши код послодавца, 
послодавац је дужан  о свом трошку осигурати 
полазнике за случај повреде на раду и 
професионалног обољења у складу с важећим 
прописима. 

Члан 7. 

 

(1)Послодавци ће сами вршити одабир 
кандидата сходно интерним процедурама, а по 
потреби и уз посредовање Завода за 
запошљавање РС, Филијала Бијељина, Биро 
Угљевик. 

(2) У циљу реализације ове подршке, 
Општина Угљевик ће послодавцима/ центрима 
за обуку - корисницима ове подршке, 
ретроактивно у једнократном износу, за ново 
запошљавање суфинансирати трошкове обуке, 
доквалификације и преквалификације  
незапослених особа у максималном износу од 
1.500 КМ по особи до 6 мјесеци обуке/ рада, уз 
обавезу послодавца да особе чија се обука, 
доквалификација и преквалификација 
финансирају, по окончању исте, запосли на 
период од још најмање 6 мјесеци. 

(3) Ако су трошкови обуке, доквалификације 
и преквалификације већи од 1.500 КМ, исти 
падају на терет послодавца/ центра за обуку. 

 

Члан 8. 

 

(1)Општина Угљевик ће плаћење обавезе 
по овом Програму вршити директно 
послодавцу/ извођачу обуке, доквалификације 
и преквалификације након завршетка исте и 
достављања доказа да су полазници завршили 
обуку, доквалификацију и преквалификацију 
(цертификат, потврда или други валидни 
доказ), фактуре/захтјева за плаћање, 
извјештаја о проведеној обуци од стране 
послодавца/ извођача обуке те доказа да је 
особи која је прошла обуку продужен радни 
однос за још минимално 6 мјесеци. 

(2)Послодавци – корисници овог програма 
дужни су у радном односу задржати постојећи 
број запослених који су имали у моменуту 
подношења захтјева, осим у случајевима 
одласка у пензију радника. 

 

 

Члан 9. 

 

(1)Послодавци уз захтјев за финансирање 
обуке, доквалификације и 
преквалификацијморају доставити следећу 
документацију: 

- рјешење о регистрацији предузетника или 
привредног друштва; 

- потврдa о регистрацији пореског обвезника;                    
- увјерење о измиреним обавезама по основу 

јавних прихода; 
- увјерење од Завода за запошљавање РС, 

Филијала Бијељина, Биро Угљевик да су 
лица за која се подноси захтјев за 
финанисрање обуке, преквалификације и 
докфалификације била евидентирана као 
незапослена на евиденцији завода прије 
заснивања радног односа код послодавца тј. 
почетка спорвођења преквалификације. 

- Предрачун или рачун трошкова 
послодавца/извођача обуке,доквалификације 
и преквалификације, 

- План и програм обуке, доквалификације и 
преквалификације центра за обуку или  

послодавца, уз добијене потврде или 
сертификате. 

Члан 10. 

 

(1) У циљу оснаживања ове подршке, 
Општина Угљевик ће радницима који обуку 
обављају  по интерном програму  код 
послодавца на територији општине Угљевик, а 
са којима послодавци након завршетка обуке 
закључе уговоре о раду на неодређено 
вријеме, исплатити средства директно на 
текући рачун радника у укупном износу од 
600,00 КМ уз достављен извјештај послодавца 
о успјешно обављеној обуци,као подстицај 
запошљавању у областима привреде гдје 
недостају одређена занимања. 

(2) Послодавац ће Комисији за подстицаје 
доставити све неопходне податке за радника 
који је завршио наведену обуку, 
доквалификацију или преквалификацију.  

(2) Корисници подршке за провођење обуке 
доквалификације или преквалификације 
немају право на подршку по основу 
новзапослених лица са евиденције ЗЗЗ РС. 

 

IV - ПОДРШКА РЕАЛИЗОВАЊУ 
РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА ЗНАЧАЈНИХ ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА РАЗВОЈА И ЈАЧАЊА 
КОНКУРЕНТСКЕ СПОСОБНОСТИ МАЛЕ 
ПРИВРЕДЕ 
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Члан 11. 

 

(1) Општина Угљевик ће пружити 
финансијску подршку у виду суфинансирања 
реализације развојних пројеката значајних за 
остварење плана развоја и јачања 
конкурентске способности привреде на 
тржишту. 

(2) Подршка из става 1.  обезбјеђује се и 
реализује за опреме намијењене за процес 
производње у привреди, као и за изградњу 
основне инфраструктуре као што су приступни 
путеви и платои у производном кругу 
предузећа.  

(3) Финансијаска подршка коју Општина 
Угљевик обезбјеђује за пројекте из става 2. ће 
се суфинансирати у  вриједности 30% од 
укупне вриједности извршеног улагања, с тим 
што укупно новчани подстицај по једном 
пројекту неће прелазити појединачно износ од 
20.000,00 КМ: 

(4) Корисници подстицаја из овог члана 
дужни су доставити Овјерену изјаву корисника 
да објекте, опреме, машине односно 
механизацију неће отуђити у периоду од 5 
година. 

(5) Корисницима ове финансијске подршке 
може се само једном одобрити наведни 
новчани подстицај током текуће буџетске 
године. 

Члан 12. 

 

(1)Корисници финансијске подршке из члана 
11. могу бити привредна друштва, 
предузетници и комерцијална газдинства. 

(2)Корисници финансијске подршке из става 
1.  уз захтјев за суфинансирање улагања, 
морају доставити следећу документацију: 

- рјешење о регистрацији предузетника, 
привредног друштва или комерцијалног 
газдинства , 

- потврдa о регистрацији пореског обвезника, 
- увјерење о измиреним обавезама по 

основу јавних прихода, 
- потврдa банке о ликвидности (само за 

привредна друштва), 
- фактура или копија фактуре, уз коју се 

обавезно прилаже и фискални рачун, са 
ставкама које су предмет подстицаја, 

- број жиро-рачуна или број текућег рачуна и 
назив банке код које је отворен рачун, 

- овјерену изјаву да објекте, опреме, машине 
односно механизацију неће отуђити у 
периоду од 5 година. 

(3) Пољопривредна газдинаства која су као 
корисници остварили подстицај за набавку 

опрему као подстицај пољопривреди, не могу 
добити подстицај по овом основу. 

 

V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 13. 

 

(1)Надзор над спровођењем и 
извршавањем одредби овог Правилника као и 
контролу обавеза коју мора да испуни корисник 
након примања новчаног подстицаја врши 
Комисија за подстицаје у привреди коју 
именује Начелник општине. 

 

Члан 14. 

 

(1)Подстицајна средства за намјене по овом 
Правилнику исплаћују се крајњим корисницима 
до висине предвиђене Буџетом општине. 

(2)Корисници права су дужни намјенски 
користити подстицајна средства.  

(3)Корисник финансијске подршке из овог 
Правилника дужан је да врати подстицајна 
средства уколико их ненамјенски утроши, да 
нетачне податке или се не придржава услова 
регулисаних овим правилником и то у року од 
30 дана од дана доношења рјешења о 
утврђивању неправилности. 

(4)Корисник подршке за новозапосленог 
радника у обавези је да два пута годишње 
доставља увјерење о броју запослених 
радника код послодавца са списком (увјерење 
издаје Пореска управа) до истека једне године 
од дана запошљавања радника. 

(6)Корисници права морају чувати 
документацију на основу које су остварили 
подстицајна средства у периоду од три године 
од дана добијања подстицајних средстава. 

 

Члан 15. 

 

(1) Захтјеви се подносе током цијеле године. 
Комисија за подстицаје у привреди ће вршити 
пријем захтјева, комплетирати потребну 
документацију и утврђивати да ли су испуњени 
услови за одобравање подстицаја, као и 
припрему рјешења које се доставља на потпис 
Начелнику. 

(2) Корисници подстицаја ће закључити 
уговор са Општином Угљевик којим ће се 
прецизирати права и обавезе корисника. 

(3) Поред подршке предвиђене чланом 3. 
Начелник општине може својом поједничаном 
одлуком, на приједлог и образложење комисије 
одобрити средства до износа од 3.000.00 КМ, 
на име подршке новооснованим предузећима, 
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као и на име потреба привреде који нису 
предвиђени овим правилником.  

(4) Послодавци који су запослили 
незапослена лица са евиденције ЗЗЗ РС током 
2019. године прије ступаља на снагу овог 
Правилика, имају право на наведену подршку. 

 

Члан 16. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном билтену 
Општине Угљевик“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                                            
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ        

Број:02-12-22/19             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:13.09.2019.год.    Василије Перић,дипл.ек.с.р. 

 

На основу члана 59. и члана 82. став 3. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и чланова 68. и 
89. Статута Општине Угљевик (“Службени 
билтен Општине Угљевик”, број: 7/17), 
Начелник општине Угљевик, доноси 

OДЛУКА 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА 
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком прописују се услови за 
расподјелу средстава за пољопривреду 
предвиђених Буџетом општине Угљевик, које 
морају да испуњавају физичка и правна лица 
(у даљем тексту корисници). 

Право на новчане подстицаје имају корисници 
са пребивалиштем у општини Угљевик, који 
обављају или намјеравају да покрену 
пољопривредну производњу. 

Под „корисником“ подразумјевају се 
комерцијална и некомерцијална газдинства, те 
правна лица и предузетници у чијем је опису 
дјелатности пољопривредна производња, и 
који испуњавају услове за остваривање права 
на пољопривредне подстицаје, као и пчелари 
који нису регистровани као пољопривредна 
газдинаства, али су уписани у евиденцију 
пчелара и учлањени у одговарајуће удружење, 
и друга физичка лица која врше улагања у 
пољопривреду у складу са овим Правилником. 

 

Члан 2. 

 

Захтјев за остваривање права на новчане 
подстицаје из ове Одлуке мора бити читко 
попуњен и треба да садржи следеће податке: 

1. презиме и име корисника, мјесто становања, 
општина, број телефона, јединствени матични 
број, 

2. врсту подстицаја за који се захтјев подноси, 

3. копија личне карте, 

4. копија картице текућег рачуна, 

5. потврду из АПИФ-а (само за регистрована 
газдинства)   

6. посебне документе који су наведени у 
наставку ове Одлуке, појединачно за сваку 
врсту новчаног подстицаја. 

Рокови за подношење захтјева назначени су за 
сваку подршку посебно. Захтјеви се подносе 
током цијеле године до датума означеног за 
сваку подршку појединачно и рјешавају се по 
редослиједу пријема захтјева. Захтјеви који 
буду запримљени након истека средстава или 
рока који ова Одлука прописује по аутоматизму 
преносе се у следећу буџетску годину, осим за 
премије у пчеларству гдје се расписује јавни 
позив једном у току буџетске године. 

Испуњеност критеријума у сваком 
појединачном случају ће утврдити комисија  
која је именована од стране Начелника 
општине. Изузетно Начелник општине може 
својом поједничаном одлуком, на приједлог и 
образложење комисије одобрити средства за 
потребе пољопривредне производње, који 
нису наведена у овој Одлуци, а предвиђена је 
Стратегијом развоја пољопривреде Општине 
Угљевик 2018-2022, у износу и на начин који 
предложи комисија. 

 

Члан 3. 

 

Подршка развоју пољопривредне производње 
даје се кроз неколико видова подстицаја: 

1) Подршка у набавци опреме на 
пољопривредним газдинствима; 

2) Подршка код заснивања нових и обнове 
старих воћних засада; 

3) Подршка у набавци музних крава; 

4) Подршка у инвестицијама у капацитете за 
складиштење, дораду и прераду 
пољопривредних производа; 

5) Подршка пчеларству путем премија; 

6) Подршка увођењу стандарда и сертификата 
код пољопривредних произвођача и 
прерађивача; 

 

 



16.09.2019. СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 7 7 

Члан 4. 

 

У оквиру подстицаја прописаним овом 
Одлуком породична пољопривредна 
газдинства могу остварити право на директна 
плаћања у току календарске године са 
максималним износом прописаних за сваки 
појединачни подстицај. 

Подстицаји из члана 3. Одлуке се исплаћују до 
истека средстава. 

 

II ПОДСТИЦАЈИ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 

 
 Подршка у набавци опреме на 

пољопривредним газдинствима 

 

 Члан 5. 

 

Овим видом подстицаја се омогућава 
пољопривредним произвођачима 
суфинанисрање набавке опреме за 
пољопривредну производњу. 

Под опремом у смислу ове Одлуке се 
подразумјевају: пољопривредна механизација 
(трактор, преса за сијено, плуг, тањирача, 
дрљача, сјетвоспремач, пнеуматска сијачица 
или сијачица за стрна жита, расипач 
минералног ђубрива, утоваривач стајњака, 
растурач стајњака, култиватор за међуредну 
обраду, фреза, малчер, берач за јагодасто 
воће, ротациона косачица, бочна и задња 
линијска косачица, превртач и сакупљач 
сијена, вучени силокомбајн, прскалица, 
атомизер, мијешалица сточне хране, круњач, 
машина за класирање краставаца, моторна 
леђна прскалица, мотокултиватора са 
приколицом, опреме за заштиту биљака, 
противградних мрежа, система за 
наводњавање, опреме за мужу крава, 
пластеника и стакленика, опреме за 
пчеларство, паковање и прераду пчелињих 
производа, машина и уређаја за дораду и 
прераду пољопривредних производа на 
газдинству и слично. 

Висина подстицајних средстава за ову намјену 
износи 30% од цијене купљене опреме, 
максимално 3.000,00 КМ. 

Уз захтјев се, поред докумената наведених у 
члану 2, став 4. ове Одлуке, 

прилаже сљедећа документација: 

- копија рачуна, 

- овјерена изјава корисника подстицаја да 
пољопривредну опрему неће отуђити у 
периоду од три године. 

Крајњи рок за подношење захтјева је 30. 
новембар текуће године. 

Планирана средства..................... 30.000,00 КМ. 

 
 Подршка код заснивања нових и обнове 

старих воћних засада 

 

Члан 6. 

 

Овим видом подстицаја пружа се подршка 
набавци садног материјала (воћних садница) у 
циљу обнове старих, проширења постојећих 
или подизања нових воћних засада. 

Висина подстицајних средстава за ову намјену 
износи 50 % цијене набављеног садног 
материјала воћарских култура, максимално 
3.000,00 КМ. 

Уз захтјев за подстицај, са наведеном 
површином и локацијом планираног и/или 

постојећег воћног засада се, поред докумената 
наведених у члану 2, став 4. ове Одлуке, 
прилаже сљедећа документација: 

- доказ о власништву земљишта на којем ће се 
засновати или проширити воћарска 
производња или уговор о закупу са 
дефинисаним временским трајањем закупа, 

- копија рачуна о набављеном садном 
материјалу, 

- овјерена изјава корисника подстицаја да 
садни материјал неће отуђити након исплате 
средстава. 

Захтјев се подноси до 30. новембра текуће 
године. 

 

Средства за ове намјене се исплаћују 
корисницима, након увида на терену од стране 
комисије која је констатовала да је извршена 
садња. 

 

Планирана средства................... 20.000,00 КМ. 

 
  Подршка у набавци музних крава; 
 

Члан 7. 

 

Подстицајна средства за ове намјене у циљу 
подршке у набавци музних крава. 

Уз захтјев се, поред докумената наведених у 
члану 2, став 4. овог Програма, 

прилаже сљедећа документација: 

- пасош за предметно грло, 

- увјерење о здравственом стању животиње са 
„Ц“ обрасцем издато од надлежне 
ветеринарске службе, 

- доказ о набављеном грлу са потребним 
здравственим и другим цертификатима (рачун 
издат од стране регистрованог добављача или 
купопродајни уговор са физичким лицем), 
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- овјерена изјава корисника подстицаја да 
предметно грло неће отуђити у периоду од 
двије године, изузев због здравствених и 
репродуктивних проблема, при чему се 
обезбјеђује потврда ветеринара о угинућу или 
неопходности мјере принудног клања. 

Висина подстицајних средстава за ову намјену 
износи 30 % цијене набављеног грла стоке, 
максимално 2 000,00 КМ. 

 

Захтјев се подноси до 30. новембра текуће 
године. 

Предвиђена средства....................30.000,00 КМ 

 
  Подршка у инвестицијама у капацитете за 
складиштење, дораду и прераду 
пољопривредних производа 

 

Члан 8. 

 

Ова подршка подразумијева партиципаторно 
учешће Општине у инвестицијама код 
изградње и опремања капацитета за 
складиштење, дораду и прераду 
пољопривредних производа (складишта, 
хладњаче, сортирнице воћа и поврћа; мини 
или средње мљекаре и сираре; погони за 
прераду воћа, поврћа и меса и сл.) 

Висина подстицајних средстава за ову намјену 
износи 20% од цијене купљене опреме, 
максимално 7.000,00 КМ. 

Уз захтјев се, поред докумената наведених у 
члану 2, став 4. ове Одлуке, 

прилаже сљедећа документација: 

- копија рачуна, 

- овјерена изјава корисника подстицаја да 
наведену опрему или објекте неће отуђити у 
периоду од пет година. 

Крајњи рок за подношење захтјева је 30. 
новембар текуће године. 

Планирана средства..................... 30.000,00 КМ. 

 
  Подршка пчеларству путем премија; 

 

Члан 9. 

 

Право на премију за производњу и узгој пчела 
остварују корисници који имају регистрован 
пчелињак на територији Општине Угљевик и 
који су уписани у евиденцију пчелара и 
пчелињака, а посједују најмање 10 а највише 
250 кошница, односно пчелињих друштава. 
Право на премију из става 1. овог члана 
корисници подстицаја могу остварити само 
путем удружења/задруге регистрованог на 
подручју општине Угљевик.   

Висина премије из става 1. овог члана износи  
10 КМ по једном пчелињем друштву. 

 Премија за производњу и узгој пчела 
остварује се на основу захтјева 
удружења/задруге пчелара уз који се прилаже 
спецификација корисника подстицаја по 
банкама на јединственог обрасца, који садржи: 
јединствени матични број (ЈМБ),РБПГ или 
копију рјешења о упису у евиденцију пчелара и 
пчелињака у РС које издаје надлежно 
министарство, име и презиме, мјесто 
пребивалишта и општину, број кошница, 
односно пчелињих друштава назив банке и 
број текућег или жиро рачуна. 

Уз захтјев за подстицај доставља се и изјава 
одговорног лица удружења или задруге о броју 
пчелињих друштава у власништву чланова 
удружења или задруге. 

Право на подстицај се признаје само за 
кошнице у којима се налази активно пчелиње 
друштво. 

Подстицаји у пчеларству ће се одобравати на 
основу јавног позива који ће расписати 
Општина Угљевик. 

 

Планирана средства................ 30.000,00 КМ. 

 
 Подршка увођењу стандарда и 

сертификата код пољопривредних 
произвођача и прерађивача; 

 

Члан 10. 

 

Овим подстицајем је предвиђено 
партиципаторно учешће Општине у 
трошковима везаним за увођење стандарда 
(ГЛОБАЛ ГАП, ИСО стандарди, ХАЦЦП 
систем, сертификат органске производње и 
сл.) на пољопривредним газдинствима, у 
капацитетима за складиштење и дораду 
пољопривредних производа и у погонима за 
производњу хране. 

Висина подстицајних средстава за ову намјену 
износи 30% од цијене увођења поједних 
стандарда или сертификата, максимално 3 
000,00 КМ. 

Уз захтјев се, поред докумената наведених у 
члану 2, став 4. ове Одлуке, 

прилаже сљедећа документација: 

- копије рачуна којим се доказују укупни 
трошкови увођења стандарда или 
сретификата, 

-  копија документа којим се доказује да је 
добијен одговарајући стандард или 
сертификат. 
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Крајњи рок за подношење захтјева је 30. 
новембар текуће године. 

Планирана средства..................... 10.000,00 КМ 

 

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 

 

Комисија за подстицаје прима и обрађује 
приспјеле захтјеве, утврђује да ли су испуњени 
услови за одобравање подстицајних средстава 
и припрема решење које доставља на потпис 
Начелнику општине. 

За подстицаје у пчеларству ће бити 
формирана посебна Комисија која ће бити 
мјешовитог састава са представницима 
удружења пчелара која ће обављати све 
радње у поступку из става 1. овог члана. 

Праћење динамике реализације 
подстицајнихсредстава вршиће Одјељење за 
пољопривреду. Уколико се за неки од видова 
подстицаја не пријави довољан број 
пољопривредних произвођача, те се, у складу 
с тим, планирана средства не могу подијелити 
у потпуности, преостали износ средстава може 
се дислоцирати за подстицај за који постоји 
највећи број заинтересованих корисника. 

 

Члан 12. 

 

Корисник подстицајних средстава, за којег се 
утврди да је дао лажне податке или даје на 
било који други начин злоупотријебио 
подстицајна средства, предвиђена овом 
Одлуком, дужан је вратити уплаћена средства, 
те губи право на ову врсту подстицаја у 
наредне 3 (три) године. 

Комисија за подстицаје по потреби излази на 
терен ради утврђивања чињеничног стања и 
праћења реализације средстава пласираних 
путем ове Одлуке. 

Право на новчане подстицаје имају и сви 
корисници који су прије ступања на снагу ове 
Одлуке у календарској 2019. години извршили 
улагања у пољопривредну производњу у 
складу са одредбама овог документа.   

 

Члан 13.  

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

 
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                           
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ:       

Број:02-330-47/19          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                        
Датум: 13.09.2019год   Василије Перић, дипл.ек. с.р 

На основу члана 59. и члана 82. став 3. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 68. 
Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“ број 7/17), Начелник 
општине доноси: 

ОДЛУКУ 
о субвенционисању такси превоза за 2019. год. 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се новчана субвенција 
регистрованог такси превоза на подручју 
Општине Угљевик као јединог организованог 
превоза лица које покрива комплетно подручје 
општине, као и поступак одобровања и висина 
субвенције. 

Право на новчану субвенцију утврђену овом 
Одлуком имају регистровани таксисти са 
сједиштем на територији општине Угљевик. 

 

Члан 2. 

Износ субвенције за обављање такси превоза 
из члана 1. износи 2.000,00 (двије хиљаде 
конвертибилних марака) и исплаћује се 
једнократно у циљу покривања дијела 
трошкова на име уплаћених пореза и 
доприноса за 2018.годину и првих шест 
мјесеци 2019. године и биће исплаћена из 
буџета општине. 

Члан 3. 

Захтјев за остваривање права на субвенцију 
такси превоза подноси се Одјељењу за 
привреду општине Угљевик на обрасцу који се 
налази у прилогу ове Одлуке. 

Захтјеви се подносе на предвиђеном обрасцу, 
у просторијама општине, најкасније до 
30.10.2019.године.  

Одјељење за привреду врши пријем захтјева, 
утврђује да ли су испуљени услови за 
одобравање захтјева и израђује приједлог 
рјешења о одобравању субвенције који доноси 
Начелник општине.  

Уколико регистриовани такси превозник није 
измирио обавезе за 2018. годину и првих 6 
мјесеци 2019. Године, нема права на 
субвенцију утврђену овом Одлуком. 

Члан 4. 

Уз захтјев за субвенцију такси превоза уз 
захтјев, подносилац захтјева је дужан 
приложити следећу документацију: 
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- Рјешење о регистрацији такси превоза, 
- Увјерење о измиреним порезима  и 

доприноса за 2018.годину и првих 6 мјесеци 
2019.године (Пореска управа РС – Подручни 
центар Бијељина), 

- Копију текућег рачуна. 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                           
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ:       

Број: 02/345-62/19          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                        
Датум: 30.08.2019год   Василије Перић, дипл.ек. с.р 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-111-60/19, 
Датум, 15.08.2019. године 
 
На основу члана 59. и члана 82. став 3. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ , број 97/16), члана 68. и 89.  
Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17)и члана 3. став 3. 
Правилника о једнократној новчаној помоћи 
лицима у стању ванредне социјалне потребе 
(„Службени билтен општине Угљевик“, број 
7/18), Начелник општине Угљевик доноси 

РЈЕШЕЊЕ 
 о измјени Рјешења о именовању Комисије за 

утврђивање штетног догађаја 

 

Члан 1. 

 

Члан 1. Рјешења о именовању Комисије за 
утврђивање штетног догађаја угинућа стоке бр. 
02-111-35/18 од 24.09.2018. године мијења се 
тако што се брише као предсједник комисије 
Елифраим Тупковић, а умјесто њега се именује 
нови предсједник: 

 

1. Хариз Тупковић, дипл. правник, 

предсједник, 

Члан 2. 

 

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

 
                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                        

                          Василије Перић, дипл.ек. с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-111-63/19, 
Датум,  06.09.2019. године 
 
На основу члана 59. и члана 82. став 3. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ , број 97/16), члана 68. и 89.  
Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 25. 
Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник Републике Српске“ , број 37/12, 90/16) 
и члана 7. и 8. члана Правилника о утврђивању 
способности лица у поступку остваривања 
права из социјалне заштите („Службени 
гласник Републике Српске“ , број 116/12), 
Начелник општине Угљевик доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 
 о измјени Рјешења о именовању 

Првостепене стручне комисије за утврђивање 
способности лица у поступку остваривања 
права из социјалне заштите и утврђивању 

функционалног стања корисника 

 

Члан 1. 

 

Члан 1. став 1. Рјешења о именовању 
Првостепене стручне комисије за утврђивање 
способности лица у поступку остваривања 
права из социјалне заштите и утврђивању 
функционалног стања корисника („Службени 
билтен општине Угљевик“, број 1/13), мијења 
се тако што се брише као повремени члан 
комисије Биљана Божић, а умјесто ње се 
именује нови повремени члан Првостепене 
стручне комисије: 

 

1.Наташа Ђокић, дипломирани социјални 

радник, члан, 

Члан 2. 

 

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

 

                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                        

                                  Василије Перић, дипл.ек. с.р 

 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
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општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ 
Спортско рекреативном центру „Рудар“ 
Угљевик  да  може извршити унос средстава 
унапријед у оквиру оперативног буџета, за 
мјесец јул, на позиције : 

 

-412900- Остали расходи  ............... 396,00 КМ 

-412600- Расходи по основу путовања и 
смјештаја .......................................... 350,00 КМ 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1120/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                 

Датум: 18.07.2019.год       Василије Перић, дипл.ек.                                                

                     

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

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

 

-417200- Дознаке по основу здравственог 
осигурња ............................................ 900,00 КМ 

-411100- Расходи за бруто плате запослених 
............................................................... 40,00 КМ 

На позиције: 

-638100- Остали издаци из трансакција са 
др.јед. власти .................................... 940,00 КМ 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1132/19            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Датум: 22.07.2019.год       Василије Перић, дипл.ек.                         

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центар 
за културу „Филип Вишњић“ Угљевик  да  може 
извршити унос средстава унапријед у оквиру 
оперативног буџета, за мјесец јун, на позиције 
: 

-412600- Расходи по основу путовања и 
смјештаја .......................................... 300,00 КМ 

 

II 

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

III 

 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1131/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Датум: 22.07.2019.год      Василије Перић, дипл.ек.                                                

                     

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
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Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ 
Спортско рекреативном центру „Рудар“ 
Угљевик  да  може извршити унос средстава 
унапријед у оквиру оперативног буџета, за 
мјесец јул, на позиције : 

 

-412700- Расходи за стручне услуге 
............................................................. 765,00 КМ 

-412200- Расходи енергије, комуналних и 
комуник.услуга ..................................... 40,00 КМ 

 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1167/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                   

Датум: 23.07.2019.год       Василије Перић, дипл.ек.                                                

                

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Општинска 
управа Угљевик  да  може извршити унос 
средстава унапријед у оквиру оперативног 
буџета, за мјесец јун, на позиције : 

 

 

-631900- Остали издаци ............. 32.000,00 КМ 

-415200- Грантови ....................... 50.000,00 КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02-40-1204 /19             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                              

Датум: 23.07.2019.год       Василије Перић, дипл.ек.                                                

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

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

 

-412700- Расходи за стручне услуге 
........................................................ 3.000,00 КМ 

 

На позиције: 

-419100- Расходи по судским рјешењима 
......................................................... 3.000,00 КМ 

 

II 

 

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

 

III 

 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02-40-1293/19             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                       

Датум: 06.08.2019.год        Василије Перић, дипл.ек.                         

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Дјечији 
вртић „Душко Радовић“ Угљевик  да  може 
извршити унос средстава унапријед у оквиру 
оперативног буџета, за мјесец јун, на позиције 
: 

 

-412900- Остали расходи ........................ 160,00 
КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1279/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                   

Датум: 05.08.2019.год        Василије Перић, дипл.ек.                                                

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

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

 

-411100- Бруто плате запослених . 1.000,00 КМ 

 

На позиције: 

-411300- Расходи за накнаду плате за вријеме 
боловања ...................................... 1.000,00 КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1282/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                    

Датум: 05.08.2019.год       Василије Перић, дипл.ек.                         

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

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

 

-412900- Остали расходи ............. 3.600,00 КМ 

 

На позиције: 

 

-412700- Расходи за стручне услуге 
.......................................................... 3.600,00 КМ 
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II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1255/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                  

Датум: 05.08.2019.год       Василије Перић, дипл.ек.                         

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

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

 

-411200- Бруто накнаде запослених .. 60,00 КМ 

 

На позиције: 

-412600- Расходи по основу путовања и 
смјештаја ............................................. 60,00 КМ 

 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1228/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                   

Датум: 05.08.2019.год       Василије Перић, дипл.ек.                         

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

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

 

-411100- Бруто плате запослених.. 3.501,00 КМ 

 

На позиције: 

 

-411300- Расходи за накнаде плате за вријеме 
боловања ........................................ 2.830,00 КМ 

-638100- Остали издаци из трансакција са 
др.јединицама власти ......................  671,00 КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1291/19            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                  

Датум: 06.08.2019.год       Василије Перић, дипл.ек.                         

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
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I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ 
Спортско рекреативном центру „Рудар“ 
Угљевик  да  може извршити унос средстава 
унапријед у оквиру оперативног буџета, за 
мјесец јул, на позиције : 

 

 

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

 

II 

 

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

III 

 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1295/19          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                    

Датум: 06.08.2019.год        Василије Перић, дипл.ек.                                                

                     

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Општинска 
управа Угљевик  да  може извршити унос 
средстава унапријед у оквиру оперативног 
буџета, за мјесец јул, на позиције : 

 

-411400- Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи ........................................ 7.500,00 КМ 

-416100- Дознаке на име социјалне заштите 
................................................... 87.500,00 КМ 

 

II 

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

III 

 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02-40-1301 /19          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                  

Датум: 07.08.2019.год       Василије Перић, дипл.ек.                                                

                     

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ 
Спортско рекреативном центру „Рудар“ 
Угљевик  да  може извршити унос средстава 
унапријед у оквиру оперативног буџета, за 
мјесец јул, на позиције : 

 

-411200- Бруто накнаде трошкова запослених 
.......................................................... 3.900,00 КМ 

 

II 

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

III 

 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1304/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                        

Датум: 08.08.2019.год       Василије Перић, дипл.ек.   

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
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2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

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

 

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

-413900- Расходи за затезне камате 200,00 КМ 

 

На позиције: 

 

-412600- Расходи по основу путовања и 
смјештаја ........................................... 500,00 КМ 

-412900- Остали расходи ................. 200,00 КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1313/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                   

Датум: 12.08.2019.год       Василије Перић, дипл.ек.   

                       

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

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

 

-413900- Расходи за затезне камате 
.......................................................... 1.227,00 КМ 

 

На позиције: 

-419100- Расходи по судским рјешењима 
......................................................... 1.227,00 КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02-40-1354 /19          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                     

Датум: 15.08.2019.год       Василије Перић, дипл.ек.                         

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центар 
за културу „Филип Вишњић“ Угљевик  да  може 
извршити унос средстава унапријед у оквиру 
оперативног буџета, за мјесец јул, на позиције  

 

-412300- Расходи за режијски материјал 
............................................................ 450,00 КМ 

-412600- Расходи по основу путовања и 
смјештаја .......................................... 500,00 КМ 

 

II 

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

III 

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1351/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                      

Датум: 16.08.2019.год       Василије Перић, дипл.ек.                                                

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ 
Спортско рекреативном центру „Рудар“ 
Угљевик  да  може извршити унос средстава 
унапријед у оквиру оперативног буџета, за 
мјесец јул, на позиције : 

 

-412200- Расходи енергије, комуналних и 
комуник.услуга ............................... 5.215,00 КМ 

-412900- Остали расходи .............. 5.930,00 КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1355/19          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                  

Датум: 19.08.2019.год       Василије Перић, дипл.ек.                                                                  

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

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

 

-412900- Остали расходи ............. 5.930,00 КМ 

 

На позиције: 

-412500- Расходи за текуће одржавање 
......................................................... 5.930,00 КМ 

 

II 

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

III 

 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1356/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                      

Датум: 19.08.2019.год       Василије Перић, дипл.ек.     

                   

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центар 
за социјални рад Угљевик  да  може извршити 
унос средстава унапријед у оквиру 
оперативног буџета, за мјесец јул, на позиције  

 

-412300- Расходи за режијски материјал 
............................................................ 100,00 КМ 

 

II 

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

III 

 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1363/19            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                

Датум: 19.08.2019.год        Василије Перић, дипл.ек.                                                

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

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

-516100- Издаци за набавку ситног инвентара 
............................................................. 179,00 КМ 

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

 

На позиције: 

-412300- Расходи за режијски материјал 
......................................................... 1.000,00 КМ 

-511300- Издаци за набавку опреме 
............................................................ 179,00 КМ 

 

Да  може извршити унос средстава унапријед 
у оквиру оперативног буџета, за мјесец јул, на 
позиције : 

-412300- Расходи за режијски материјал 
............................................................. 475,00 КМ 

 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1364/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                      

Датум: 19.08.2019.год       Василије Перић, дипл.ек.              

 

 На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

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

 

-412900- Остали расходи .............. 7.504,00 КМ 

 

На позиције: 

-419100- Расходи по судским рјешењима 
.......................................................... 7.504,00 КМ 

 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02-40- 1378/19             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                            

Датум: 19.08.2019.год      Василије Перић, дипл.ек.     

                  

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

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

 

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

 

На позиције: 

-638100- Остали издаци из трансакција са др.јед. 
власти ............................................. 1.000,00 КМ 

 

II 

 

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

 

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1387/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                    

Датум: 23.08.2019.год       Василије Перић, дипл.ек.                         

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута општине 
Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, 
број 7/17) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета 
општине Угљевик за 2019.годину, Начелник 
општине  Угљевик, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

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

 

-412200- Расходи енергије, комуналних и 
комуник.услуга ................................. 4.680,00 КМ 

 

На позиције: 

-412500- Расходи за текуће одржавање 
........................................................... 4.680,00 КМ 

 

Да  може извршити унос средстава унапријед у 
оквиру оперативног буџета, за мјесец јул, на 
позиције : 

 

-412200- Расходи енергије, комуналних и 
комуник.услуга ................................. 4.680,00 КМ 

 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1386/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                     

Датум: 23.08.2019.год      Василије Перић, дипл.ек.              

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Општинска 
управа Угљевик  да  може извршити унос 
средстава унапријед у оквиру оперативног 
буџета, за мјесец јул, на позиције : 

 

-516100- Издаци за набавку ситног инвентара 
.............................................................. 226,00 КМ 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02-40- 1414/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                       

Датум: 26.08.2019.год        Василије Перић, дипл.ек.                                                
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На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Општинска 
управа Угљевик  да  може извршити унос 
средстава унапријед у оквиру оперативног 
буџета, за мјесец јул, на позиције : 

 

-638100- Остали издаци из трансакција са 
др.јед.власти ................................ 6.250,00 КМ 

 

II 

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

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02-40- 1425/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                     

Датум: 27.08.2019.год      Василије Перић, дипл.ек.    

                          

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центар 
за социјални рад  Угљевик  да  може извршити 
унос средстава унапријед у оквиру оперативног 
буџета, за мјесец јул, на позиције : 

 

-412300- Расходи за режијски материјал 
............................................................. 121,00 КМ 

-412600- Расходи по основу путовања и 
смјештаја ........................................... 150,00 КМ 

-412900- Остали расходи ................. 467,00 КМ 

 

II 

 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1415/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                 

Датум: 28.08.2019.год       Василије Перић, дипл.ек.                                                

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Дјечији 
вртић „Душко Радовић“ Угљевик  да  може 
извршити унос средстава унапријед у оквиру 
оперативног буџета, за мјесец август, на 
позиције : 

-412500- Расходи за текуће одржав... 375,00 КМ 

 

II 

 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1429/19            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                

Датум: 30.08.2019.год      Василије Перић, дипл.ек.                                                
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На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

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

 

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

 

На позиције: 

-415200- Текући грантови ............... 5.000,00 КМ 

 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02-40- 1438/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                   

Датум: 30.08.2019.год       Василије Перић, дипл.ек.                         

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Општинска 
управа Угљевик  да  може извршити унос 
средстава унапријед у оквиру оперативног 
буџета, за мјесец август, на позиције : 

 

-415200- Грантови ........................ 50.000,00 КМ 

 

II 

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

III 

 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02-40-1464/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                     

Датум: 04.09.2019.год       Василије Перић, дипл.ек.  

                                               

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

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

 

-411100- Бруто плате запослених .. 1.721,00 КМ 

 

На позиције: 

-411300- Расходи за накнаду плате за вријеме 
боловања ......................................... 1.721,00 КМ 

 

II 

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

III 

 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 



22                                                                СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 7                                             16.09.2019. 

 

Број: 02/5-40-1476/19          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Датум: 09.09.2019.год        Василије Перић, дипл.ек.                         

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Општинска 
управа Угљевик  да  може извршити унос 
средстава унапријед у оквиру оперативног 
буџета, за мјесец август, на позиције : 

 

-415200- Грантови ........................ 10.000,00 КМ 

 

II 

 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02-40-1491/19              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Датум: 10.09.2019.год        Василије Перић, дипл.ек.                                                

                     

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

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

 

-411100- Расходи за бруто плате запослених 
........................................................... 2.480,00 КМ 

 

На позиције: 

 

-638100- Остали издаци из трансакција са 
др.јед. власти ................................. 2.480,00 КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1472/19            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                  

Датум: 09.09.2019.год        Василије Перић, дипл.ек.                         

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  Општинска 
управа Угљевик  да  може извршити унос 
средстава унапријед у оквиру оперативног 
буџета, за мјесец август, на позиције : 

 

-415200- Грантови ......................... 52.499,00 КМ 

 

II 

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

III 

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



16.09.2019. СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 7 23 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02-40-1490/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                   

Датум: 10.09.2019.год      Василије Перић, дипл.ек.                                                

                     

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

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

 

-413900- Расходи за затезне камате... 50,00 КМ 

 

На позиције: 

-419100- Расходи по судским рјешењима 
................................................................ 50,00 КМ 

 

II 

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

III 

 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1500/19          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                    

Датум: 12.09.2019.год        Василије Перић, дипл.ек.   

                       

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ Центар 
за социјални рад Угљевик  да  може извршити 
унос средстава унапријед у оквиру оперативног 
буџета, за мјесец август, на позиције : 

 

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

 

II 

 

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

II 

 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1499/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                     

Датум: 12.09.2019.год        Василије Перић, дипл.ек.                                                                   

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

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

 

-411400- Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи ............................................ 1.500,00 КМ 

 

На позиције: 

-412700- Расходи за стручне услу.. 1.500,00 КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1506/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                      

Датум: 13.09.2019.год      Василије Перић, дипл.ек.                         

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ 
Спортско рекреативни центар „Рудар“ Угљевик  
да  може извршити унос средстава унапријед у 
оквиру оперативног буџета, за мјесец август, на 
позиције : 

 

-419100- Расходи по судским рјешењима 
............................................................. 250,00 КМ 

-412700- Расходи за стручне услуге 
............................................................. 850,00 КМ 

-413900- Расходи за затезне камате 
............................................................ 250,00 КМ 

-412900- Остали расходи 
......................................................... 2.860,00 КМ 

-412600- Расходи по основу путовања и 
смјештаја ........................................... 150,00 КМ 

-412400- Расходи за материјал за посебне 
намјене .............................................. 125,00 КМ 

-411400- Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи .............................................. 375,00 КМ 

 

II 

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

III 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1501/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                   

Датум: 13.09.2019.год        Василије Перић, дипл.ек.                                                

                    

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Oдобрава се  буџетском кориснику  ЈУ 
Спортско рекреативни центар „Рудар“ Угљевик  
да  може извршити унос средстава унапријед у 
оквиру оперативног буџета, за мјесец август, на 
позиције : 

 

-411200- Бруто накнаде трошкова запослених 
......................................................... 3.500,00 КМ 

-412900- Остали расходи ................ 960,00 КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1483/19          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                    

Датум: 13.09.2019.год         Василије Перић, дипл.ек.                                                

                     

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и  члана 68. Статута 
општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 7/17) и члана 10. Одлуке о 
извршењу буџета општине Угљевик за 
2019.годину, Начелник општине  Угљевик, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
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I 

 

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

 

-411400- Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи ............................................... 909,00 КМ 

-412400- Расходи за материјсал за посебне 
намјене ............................................... 248,00 КМ 

-412600- Расходи по основу путовања и 
смјештаја ............................................ 150,00 КМ 

-412900- Остали расходи ................ 2.860,00 КМ 

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

-419100- Расходи по судским рјешењима 
........................................................... 1.000,00 КМ 

-411300- Расходи по основу боловања 
.............................................................. 880,00 КМ 

 

На позиције: 

-412200- Расходи енергије, комуналних и 
комуник.услуга ................................. 5.567,00 КМ 

-412700- Расходи за стручне услуге.... 880,00 КМ 

 

II 

 

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

III 

 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број: 02/5-40-1502/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                     

Датум: 13.09.2019.год      Василије Перић, дипл.ек.     
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