SLUŽBENI BILTEN
OPŠTINE UGLJEVIK
Skupština opštine Ugljevik
Ugljevik, Trg D. Mihajlovića bb
Telefon/faks: (055) 773-773, 772-336,
E-mail: opstinau@teol.net
www.opstinaugljevik.net

Ponedeljak 16. avgust 2021. godine
UGLjEVIK

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

BROJ 8/21 GOD. LIX

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“,
broj: 97/16 i 36/19), kao i člana 89. Statuta opštine
Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj:
7/17 i 5/21), Načelnik opštine Ugljevik donosi
PRAVILNIK

O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA
NOVČANIH PODSTICAJA ZA RAZVOJ
PRIVREDE NA TERITORIJI OPŠTINE UGLjEVIK
I - OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
(1)Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja
novčanih podsticaja za razvoj privrede na teritoriji
opštine Ugljevik (u daljem tekstu: Pravilnik)
propisuju se uslovikoje moraju da ispunjavaju
pravna i fizička lica (u daljem tekstu: korisnik) za
ostvarivanje prava na novčane podsticaje, postupci
za njihovo ostvarivanje, vrsta, visina i način isplate
novčanih podsticaja, obaveze koje mora da ispuni
korisnik nakon primanja novčanih podsticaja, kao i
potrebna dokumentacija.
Član 2.
(1) Pravo na podsticajna sredstva i druge oblike
podrške imaju privredna društva i
preduzetnici koji imaju sjedište ili imaju
registrovane poslovne jedinice na teritoriji opštine
Ugljevik.

(2) Pravo na podsticajna sredstva i druge oblike
podrške u privredi nemaju javna preduzeća i javne
ustanove.
(3) Zahtjev za ostvarivanje prava na novčane
podsticaje i dokumentaciju propisanu ovim
Pravilnikom, korisnici podnose Komisiji za
podsticaje u privredi koju će imenovati Načelnik
opštine.
(4) Zahtjevi se podnose tokom cijele godine i
odobravaju se do isteka budžetskih sredstava.
Član 3.
(1) Podsticajna sredstva u skladu sa ovim
pravilnikom se odobravaju za sledeće namjene:
-Podrška zapošljavanju nezaposlenih lica sa
evidencije Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala
Bijeljina, Biro Ugljevik.
-Podrška provođenju obuka, dokvalifikacija i
prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog
poslodavca.
-Podrška
realizovanju
razvojnih
projekata
značajnih za ostvarenje plana razvoja i jačanja
konkurentske
sposobnosti
subjekata
male
privrede.
II-PODRŠKA ZAPOŠLjAVANjU NEZAPOSLENIH
LICA SA EVIDENCIJE
ZZZ RS
Član 4.
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(1)
Podsticajna
sredstva
se
dodjeljuju
poslodavcima koji su zaposlili nove radnike, a koji
su se nalazili na evidenciji Zavoda za
zapošljavanje RS, Filijala Bijeljina, Biro Ugljevik.
(2) Posticajna sredstva koja se odobravaju po
osnovu iz stava 1. ovog člana iznose
radniku.
Član 5.
(1) Uslovi za dodijelu podsticajnih sredstava za
novozaposlene radnike su: - da novozaposlene
radnike zadrži u stalnom radnom odnosu (na
neodređeno vrijeme) najmanje 1 (jednu) godinu od
dana zaključenja ugovora o radu, - da
novozaposlene radnike prijavi na puno radno
vrijeme (na 40 sati sedmično), - da ne smanji broj
stalno zaposlenih radnika u periodu od 1 (jedne)
godine od dana zaključenja ugovora o radu sa
novozaposlenim radnikom, osim u slučaju
normalne fluktacije radnika. - da broj zaposlenih
nije manji u periodu od 6 (šest) mjeseci koji
prethode mjesecu u kojem je došlo do zaključenja
ugovora sa novozaposlenim radnikom, - da
redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i
doprinosa u skladu sa zakonom, - sredstva se neće
odobravati poslodavcima za radnike koji su već
dobili sredstva ZZZ RS u tekućoj godini po istom
osnovu, - da ne zapošljava lica kojima je kod istog
poslodavca prestao radni odnos u poslednjih
6(šest) mjeseci prije podnošenja zahtjeva,
(2) Poslodavci uz zahtjev moraju dostaviti sledeću
dokumentaciju:
rješenje
o
registraciji
preduzetnika ili privrednog društva; - potvrda o
registraciji poreskog obveznika; - spisak
novozaposlenih radnika, uz dostavljanje ugovora o
radu; - uvjerenje o izmirenim obavezama po
osnovu javnih prihoda Poreska uprava RS-PJ
Bijeljina; - uvjerenje od Poreske uprave RS, o
zaposlenim novoprijavljenim radnicima; - dokaz da
novozaposleni radnik ima prebivalište na teritoriji
opštine Ugljevik; - ovjerena izjava poslodavca da
broj zaposlenih nije manji u periodu od 6 (šest)
mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je došlo do
zaključenja ugovora sa novozaposlenim radnikom,
te da ne zapošljava lica kojima je kod istog
poslodavca prestao radni odnos u poslednjih 6
(šest) mjeseci prije podnošenja zahtjeva. uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala
Bijeljina, Biro Ugljevik da su lica za koja se podnosi
zahtjev za podsticaj bila evidentirana kao
nezaposlena na evidenciji zavoda prije zasnivanja
radnog odnosa kod poslodavca. - uvjerenje od
Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Bijeljina, Biro
Ugljevik da nisu dobili sredstva ZZZ RS u tekućoj
godini po istom osnovu,
(3) Poslodavci koji su novoregistrovani kao
preduzetnici mogu ostvariti podsticaj iz člana 4.
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ukoliko u periodu od prethodnih 6 (šest) mjeseci
nisu odjavili registraciju preduzetničke radnje na
svoje ime ili na ime članova svoje porodice, što
dokazuju dostavljanjem ovjerene izjave na
navedene okolnosti sa kućnom listom.
III-PODRŠKA PROVOĐENjU OBUKA,
DOKVALIFIKACIJA I PREKVALIFIKACIJA ZA
POZNATOG POSLODAVCA.
Član 6.
(1)Korisnici ove podrške su poslodavci, koji
redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i
doprinosa. Podrška podrazumjeva novčana
sredstva usmjerena na obuku, dokvalifikaciju i
prekvalifikaciju nezaposlenih osobe, bez obzira na
radno iskustvo, koje su prijavljene na evidenciji
Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Bijeljina, Biro
Ugljevik, pri čemu - Obuku i dokvalifikaciju
definišemo kao usavršavanje u oblasti istog ili
sličnog zvanja/zanimanja, a odvija se po internom
programu kod poznatog poslodavca, pri čemu
poslodavac polazniku izdaje potvrdu ili uvjerenje o
završenoj obuci i strukovnom usavršavanju. Prekvalifikacija
je
složeniji
proces
koji
podrazumijeva
obučavanje
polaznika
za
zanimanje drugačije od onog koje su stekli
formalnim obrazovanjem. Proces prekvalifikacije
podrazumijeva da se obuka provodi u centru ili
ustanovi za prekvalifikaciju, gdje je izvođač
prekvalifikacije
dužan
po
završetku
iste
polaznicima
uručiti
certifikate/potvrde
o
prekvalifikaciji.
(2) Dužina trajanja obuke, dokvalifikacije i
prekvalifikacije iznosi najviše 6 mjeseci, a može biti
realizovana u centrima za obuku, koji su
registrovani za ovu djelatnost ili kod poslodavca po
internom programu
Ukoliko se obuka odvija po internom programu kod
poslodavca, isti je dužan nezaposlenu osobu prije
početka obuke i dokvalifikacije primiti u radni
odnos, pri čemu će se osoba obučavati tj.
dokvalifikovati kroz rad u pomenutoj firmi. Nadalje,
ukoliko se obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija
vrši kod poslodavca, poslodavac je dužan o svom
trošku osigurati polaznike za slučaj povrede na
radu i profesionalnog oboljenja u skladu s važećim
propisima.
Član 7.
(1)Poslodavci će sami vršiti odabir kandidata
shodno internim procedurama, a po potrebi i uz
posredovanje Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala
Bijeljina, Biro Ugljevik.
(2) U cilju realizacije ove podrške, Opština Ugljevik
će poslodavcima/ centrima za obuku - korisnicima
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ove podrške, retroaktivno u jednokratnom iznosu,
za novo zapošljavanje sufinansirati troškove
obuke,
dokvalifikacije
i
prekvalifikacije
nezaposlenih osoba u maksimalnom iznosu od
2.000 KM po osobi do 6 mjeseci obuke/ rada, uz
obavezu poslodavca da osobe čija se obuka,
dokvalifikacija i prekvalifikacija finansiraju, po
okončanju iste, zaposli na period od još najmanje
6 mjeseci.
(3) Ako su troškovi obuke, dokvalifikacije i
prekvalifikacije veći od 1.500 KM, isti padaju na
teret poslodavca/ centra za obuku.
Član 8.
(1)Opština Ugljevik će plaćenje obaveze po ovom
Programu vršiti direktno poslodavcu/ izvođaču
obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nakon
završetka iste i dostavljanja dokaza da su polaznici
završili obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju
(certifikat, potvrda ili drugi validni dokaz),
fakture/zahtjeva za plaćanje, izvještaja o
provedenoj obuci od strane poslodavca/ izvođača
obuke te dokaza da je osobi koja je prošla obuku
produžen radni odnos za još minimalno 6 mjeseci.
(2)Poslodavci – korisnici ovog programa dužni su
u radnom odnosu zadržati postojeći broj
zaposlenih koji su imali u momenutu podnošenja
zahtjeva, osim u slučajevima odlaska u penziju
radnika.
Član 9.
(1)Poslodavci uz zahtjev za finansiranje obuke,
dokvalifikacije i prekvalifikacije moraju dostaviti
sledeću dokumentaciju: - rješenje o registraciji
preduzetnika ili privrednog društva; - potvrda o
registraciji poreskog obveznika; - uvjerenje o
izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda; uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala
Bijeljina, Biro Ugljevik da su lica za koja se podnosi
zahtjev za finanisranje obuke, prekvalifikacije i
dokfalifikacije bila evidentirana kao nezaposlena
na evidenciji zavoda prije zasnivanja radnog
odnosa kod poslodavca tj. početka sporvođenja
prekvalifikacije. - Predračun ili račun troškova
poslodavca/izvođača
obuke,dokvalifikacije
i
prekvalifikacije, - Plan i program obuke,
dokvalifikacije i prekvalifikacije centra za obuku ili
poslodavca, uz dobijene potvrde ili sertifikate.
Član 10.
(1) U cilju osnaživanja ove podrške, Opština
Ugljevik će radnicima koji obuku obavljaju po
internom programu kod poslodavca na teritoriji
opštine Ugljevik, a sa kojima poslodavci nakon
završetka obuke zaključe ugovore o radu na
neodređeno vrijeme, isplatiti sredstva direktno na
tekući račun radnika u ukupnom iznosu od 600,00
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KM uz dostavljen izvještaj poslodavca o uspješno
obavljenoj obuci,kao podsticaj zapošljavanju u
oblastima privrede gdje nedostaju određena
zanimanja.
(2) Poslodavac će Komisiji za podsticaje dostaviti
sve neophodne podatke za radnika koji je završio
navedenu obuku, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju.
(3) Korisnici podrške za provođenje obuke
dokvalifikacije ili prekvalifikacije nemaju pravo na
podršku po osnovu novzaposlenih lica sa
evidencije ZZZ RS.
IV - PODRŠKA REALIZOVANjU RAZVOJNIH
PROJEKATA ZNAČAJNIH ZA OSTVARIVANjE
PLANA RAZVOJA I JAČANjA KONKURENTSKE
SPOSOBNOSTI MALE PRIVREDE
Član 11.
(1) Opština Ugljevik će pružiti finansijsku podršku
u vidu sufinansiranja realizacije razvojnih projekata
značajnih za ostvarenje plana razvoja i jačanja
konkurentske sposobnosti privrede na tržištu.
(2) Podrška iz stava 1. obezbjeđuje se i realizuje
za: - nabavku opreme, mašina i mehanizaciju,
vezanu za poslovnu djelatnost korisnika u iznosu
većem od 1.000,00 KM i - izgradnju poslovnih
objekata.“
(3) Finansijaska podrška koju Opština Ugljevik
obezbjeđuje za projekte iz stava 2. će se
sufinansirati u vrijednosti 30% od ukupne
vrijednosti izvršenog ulaganja, s tim što ukupno
novčani podsticaj po jednom projektu neće prelaziti
pojedinačno iznos od 20.000,00 KM:
(4) Korisnicima ove finansijske podrške može se
samo jednom odobriti navedni novčani podsticaj
tokom tekuće budžetske godine.
Član 12.
(1)Korisnici finansijske podrške iz člana 11. mogu
biti:
(2) Za nabavku opreme, korisnici mogu biti
privredna društva i preduzetnici, koji uz zahtjev za
podsticaj moraju dostaviti: - rješenje o registraciji
preduzetnika ili privrednog društva - potvrda o
registraciji poreskog obveznika, - uvjerenje o
izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda, faktura ili kopija fakture, uz koju se obavezno
prilaže i fiskalni račun, sa stavkama koje su
predmet podsticaja, - broj žiro-računa ili broj
tekućeg računa i naziv banke kod koje je otvoren
račun, - ovjerenu izjavu da opremu, mašine
odnosno mehanizaciju neće otuđiti u periodu od 5
godina.
(3) Za izgradnju poslovnih objekata, korisnici mogu
biti privredna društva i preduzetnici kao i fizička
lica, koji uz zahtjev za podsticaj moraju dostaviti: -
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rješenje o registraciji preduzetnika ili privrednog
društva (samo preduzetnici i privredna društva) potvrda o registraciji poreskog obveznika (samo
preduzetnici i privredna društva), - uvjerenje o
izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda
(samo preduzetnici i privredna društva), - potvrda
banke o likvidnosti (samo privredna društva) - broj
žiro-računa ili broj tekućeg računa i naziv banke
kod koje je otvoren račun, - ovjerenu izjavu da
objekte neće otuđiti u periodu od 8 godina. ovjerenu ličnu kartu za fizičko lice sa prebivalištem
na teritoriji Opštine Ugljevik, - ovjerenu kopiju
građevinske i upotrebne dozvole sa izvodom iz
projekta sa predračunskom vrijednošću poslovnog
objekta,
(4) Visina finansijske podrške se određuje na
osnovu dostavljenog računa za opremu, mašine,
odnosno mehanizaciju, a za poslovne objekte na
osnovu predračunske vrijednosti navedene u
glavnom projektu.“
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utvrđivati da li su ispunjeni uslovi za odobravanje
podsticaja u skladu sa odredbama Pravilnika, kao i
pripremu rješenja koje se dostavlja na potpis
Načelniku.
(2) Pored podrške predviđene članom 3. Načelnik
opštine može svojim pojedinačnim rješenjem
odobriti sredstva u iznosu do 2.000,00 KM, na ime
podrške novoregistrovanim preduzećima, starim
zanatima, i drugim slučajevima za potrebe privrede
koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom.
(3) Korisnici podsticaja iz stava 2. ovog člana
nemaju prava na druge podrške predviđene ovim
Pravilnikom.
(4) Poslodavci koji su tokom 2021. godine zaposlili
nove radnike sa evidencije ZZZ RS, Filijala
Bijeljina, Biro Ugljevik ili izvršili odgovarajuća
ulaganja u opremu, mašine i mehanizaciju ili
objekte prije stupanja na snagu ovog Pravilnika,
imaju pravo na navedenu podršku.

V - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 13.
(1)Nadzor nad sprovođenjem i izvršavanjem
odredbi ovog Pravilnika kao i kontrolu obaveza
koju mora da ispuni korisnik nakon primanja
novčanog podsticaja vrši Komisija za podsticaje u
privredi koju imenuje Načelnik opštine.
Član 14.
(1)Podsticajna sredstva za namjene po ovom
Pravilniku isplaćuju se krajnjim korisnicima do
visine predviđene Budžetom opštine.
(2)Korisnici prava su dužni namjenski koristiti
podsticajna sredstva.
(3)Korisnik finansijske podrške iz ovog Pravilnika
dužan je da vrati podsticajna sredstva ukoliko ih
nenamjenski utroši, da netačne podatke ili se ne
pridržava uslova regulisanih ovim pravilnikom i to u
roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o
utvrđivanju nepravilnosti.
(4)Korisnik podrške za novozaposlenog radnika u
obavezi je da dva puta godišnje dostavlja uvjerenje
o broju zaposlenih radnika kod poslodavca sa
spiskom (uvjerenje izdaje Poreska uprava) do
isteka jedne godine od dana zapošljavanja radnika.
(6)Korisnici prava moraju čuvati dokumentaciju na
osnovu koje su ostvarili podsticajna sredstva u
periodu od tri godine od dana dobijanja
podsticajnih sredstava.
Član 15.
(1) Zahtjevi za podnose tokom cijele godine.
Komisija za podsticaje u privredi će vršiti prijem
zahtjeva, kompletirati potrebnu dokumentaciju i

Član 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom biltenu Opštine
Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj:02-12-13/21
Datum: 16.08.2021.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
OPŠTINSKA UPRAVA
NAČELNIK OPŠTINE
Broj:02-370-26/21
Datum, 07.07.2021. godine,

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske" ,broj
97/16 i 36/19), člana 89. Statuta opštine Ugljevik
(„Službeni bilten opštine Ugljevik", broj 7/17), i člana 3.
Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterijuma za izbor
najljepše uređenog dvorišta na području Opštine
Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, br. 2/20),
Načelnik opštine Ugljevik d o n o s i
R J E Š E Nj E
O imenovanju Komisije za izbor najljepšeg uređenog
dvorišta
I
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Imenuje se Komisija za izbor najljepšeg uređenog
dvorišta po Javnom pozivu u sledećem sastavu:
1.Duško Vićić, predsjednik
2.Ruža Jović, član
3.Ružica Petričević, član
4.Tanja Sekulić Stevanović, član
5.Gorica Sekulić , član
II
Zadatak Komisije je da obiđe sve kandidate koji su se
prijavili i ispunjavaju uslove javnog poziva, sačiniti
fotodokumentaciju i ocjeniti prijave prema kriterijuma,
predložiti Načelniku opštine izbor najljepšeg uređenog
dvorišta.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1244 /21
Datum:11.08.2021.god
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NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju
budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik
opštine Ugljevik, donosi:
R J E Š E Nj E

III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće
objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu,
Načelnik opštine Ugljevik, donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava,
opštine Ugljevik, u mjesecu JULU, da može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-412900 – Ostali rashodi......................20.000,00KM
-411300 – Rashodi za naknadu plata zaposelnih za
vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih
naknada plata.......................................3.000,00KM
-416100 – Doznake građanima koje se isplaćuju iz
budžeta Republike, opština i
gradova................................................10.000,00KM
Zatim da može izvršiti i realokaciju budžetskih
sredstava na pozicijama:
Sa pozicije:
-413300– Rashodi na osnovu kamata na primljene
zajmove u zemlji ...................................14.000,00KM
Na poziciju:
-419100– Rashodi po sudski, rješenji....14.000,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog
Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog
Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto
će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Srednjoškolski
centar „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, u mjesecu JULU,
da može izvršiti realokacija budžetskih sredstava:
Sa pozicije:
-412200 - Rashodi po osnovu utroška energije,
komunalnih, komunikacionih i transportnih
usluga..........................................................400,00KM
Na poziciju:
-413900 – Rashodi po osnovu zateznih
kamata.........................................................400,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog
Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog
Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto
će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 1223/21
Datum:10.08.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju
budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik
opštine Ugljevik, donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Centar za kulturu
„Filip Višnjić“ Ugljevik, u mjesecu AVGUSTU, da može
izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-412900 – Ostali rashodi........................8.000,00KM
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R J E Š E Nj E
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog
Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog
Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto
će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1222/21
Datum:10.08.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i
člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten
opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o
izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu,
Načelnik opštine Ugljevik, donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“
Ugljevik, u mjesecu AVGUSTU, da
može izvršiti
realokacija budžetskih sredstava:
Sa pozicije:
-412400 - Rashodi za materijal za posebne
namjene........................................................45,00KM
Na poziciju:
-4123700 – Rashodi za stručne usluge........45,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog
Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog
Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto
će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1219/21
Datum:10.08.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. Ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju
budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik
opštine Ugljevik, donosi:

I
Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj
malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik , u mjesecu
JULU, da može izvršiti unos unaprijed budžetskih
sredstava na poziciji:
-411100 – Rashodi za bruto plate
zaposlenih....................................................600,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog
Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog
Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto
će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1200/21
Datum:05.08.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju
budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik
opštine Ugljevik, donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić
„Duško Radović“, u mjesecu JULU, da može izvršiti
unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-412400 – Rashodi za materijal za posebne
namjene.....................................................5.000,00KM
-412900 – Ostali rashodi......................3.000,00KM
-419100 – Rashodi za sudska rješenja......125,00KM
Zatim da može izvršiti i realokaciju budžetskih sredstava
na pozicijama:
Sa pozicije:
-419100 – Rashodi za sudska rješenja.........500,00KM
-412600 – Rashodi za službena putovanja..800,00KM
Na poziciju:
-412500 – Rashodi za tekuće održavanje.1.300,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog
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Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog
Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto
će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1180/21
Datum:04.08.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju
budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik
opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku Narodna biblioteka,
u mjesecu JULU, da može izvršiti realokaciju budžetskih
sredstava:
Sa pozicije:
-412900 – Ostali rashodi.............................2.000,00KM
-511300 – Izdaci za nabavku postrojenja i
opreme........................................................1.500,00KM
Na poziciju:
-412239 – Rashodi za ostale komunalne takse i
usluge.........................................................3.500,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog
Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog
Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto
će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1193/21
Datum:04.08.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju
budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik
opštine Ugljevik, donosi:
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R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj
malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik ,u mjesecu
JUNU , da može izvršiti unos budžetskih sredstava na
poziciji:
Sa pozicije:
-412900-Ostali rashodi..............................200,00KM
Na poziciju:
-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener......200,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog
Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog
Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto
će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1092/21
Datum:13.07.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju
budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik
opštine Ugljevik, donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“
Ugljevik, u mjesecu JUNU, da može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-412600-Rashodi po osnovu putovanja..........25,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog
Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog
Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto
će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1084/21
Datum. 13.07.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek
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Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju
budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik
opštine Ugljevik, donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Srednjoškolski
centar „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, u mjesecu
JUNU, da može izvršiti unos unaprijed budžetskih
sredstava na poziciji:

-412900-Ostali rashodi................................1.000,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog
Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog
Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto
će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1080/21
Datum. 13.07.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju
budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik
opštine Ugljevik, donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za
socijalni rad Ugljevik, u mjesecu JUNU, da može izvršiti
unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-411200-Rashodi za bruto naknade..........1.554,00KM
Zatim da može izvršiti i realokaciju budžetskih
sredstava na pozicijama:
Sa pozicije:
-411200-Rashodi za bruto naknade..........1.554,00KM
Na poziciju:
-638100-Ostali izdaci iz transakcija.....1.554,00KM

16.8.2021.

II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog
Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog
Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto
će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1101/21
Datum. 14.07.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju
budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik
opštine Ugljevik, donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Srednjoškolski
centar „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, u mjesecu
JUNU, da može izvršiti unos unaprijed budžetskih
sredstava na poziciji:
-412500-Rashodi za režijski materijal.....300,00KM
Zatim da može izvršiti i realokaciju budžetskih
sredstava na pozicijama:
Sa pozicije:
-412200-Rashodi po osnovu utr.elek.ener.....500,00KM
Na poziciju:
-413900-Rashodi za zatezne kamate............500,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog
Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog
Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto
će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1108/21
Datum. 15.07.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju
budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik
opštine Ugljevik, donosi:
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R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu
„Filip Višnjić“ Ugljevik ,u mjesecu JUNU , da može
izvršiti unos budžetskih sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-412900-Ostali rashodi..............................200,00KM
Na poziciju:
-413900-Rashodi po osnovu zateznih
kamata...........................................................200,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog
Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog
Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto
će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1109/21
Datum:15.07.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju
budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik
opštine Ugljevik, donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi
Ugljevik, u mjesecu JUNU, da može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-411100-Rashodi za bruto plate
zaposlenih................................................13.260,00KM
-411400-Rashodi za otpremnine i
jubilarne.....................................................1.406,00KM
-412500-Rashodi za tekuće održavanje..30.100,00KM
-511100-Izdaci za izg.i prib.stambeni
objekata.................................................120.153,00KM
Zatim da može izvršiti i realokaciju budžetskih
sredstava na pozicijama:
Sa pozicije:
-411200-Rashodi za bruto naknade
zaposlenih.....................................................700,00KM
-487400-Transferi fondovima
obav.soc.osiguranje.........................................15,00KM
-511100-Izdaci za izg.i prib.stambenih
objekata....................................................92.153,00KM
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Na poziciju:
-411300-Rashodi na naknadu plata za vrijeme
bolovanja........................................................700,00KM
-487300-Transferi jedinicima lokalne
samouprave.....................................................15,00KM
-518100-Izdaci za ulaganje na tuđim
nekretninama............................................92.153,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog
Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog
Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto
će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1130 /21
Datum. 16.07.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju
budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik
opštine Ugljevik, donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi
Ugljevik ,u mjesecu JUNU , da može izvršiti unos
budžetskih sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-412900-Ostali rashodi..........................15.360,00KM
Na poziciju:
-631900-Ostali izdaci..............................9.660,00KM
-419100-Rashodi po sudskim rješenjima..5.700,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog
Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog
Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto
će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1129/21
Datum:15.07.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine
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Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju
budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik
opštine Ugljevik, donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za
socijalni rad Ugljevik, u mjesecu JUNU, da može izvršiti
unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-411100-Rashodi za bruto plate
zaposlenih..................................................7.149,00KM
-411200-Rashodi za bruto naknade
zaposlenih..................................................5.195,00KM
-412900-Ostali rashodi...............................287,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog
Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog
Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto
će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1119/21
Datum. 19.07.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju
budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik
opštine Ugljevik, donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić
„Duško Radović“ Ugljevik, u mjesecu JUNU, da može
izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-411100-Rashodi za bruto plate
zaposlenih................................................20.000,00KM
-411200-Rashodi za bruto naknade.........19.000,00KM
-412300-Rashodi za režijski materijal........1.000,00KM
-412400-Rashodi za materijal za
poseb.namjene..........................................4.600,00KM
-412700-Rashodi za stručne usluge..........1.000,00KM
-412900-Ostali rashodi...............................4.000,00KM
-413900-Rashodi za zatezne kamate.............25,00KM

16.8.2021.

Na poziciju:
-516100-Izdaci za nabavku sitnog
inventara......................................................24,00KM
-412500-Rashodi za tekuće održavanje....100,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog
Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog
Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto
će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1122 /21
Datum. 20.07.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju
budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik
opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku Narodnoj biblioteci
Ugljevik ,u mjesecu JUNU , da može izvršiti unos
budžetskih sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-412900-Ostali rashodi...............................34,00KM
Na poziciju:
-412300-Rashodi za režijski
materijal.......................................................34,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog
Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog
Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto
će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

Zatim da može izvršiti i realokaciju budžetskih sredstava
na pozicijama:

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1126/21
Datum:20.07.2021.god

Sa pozicije:
-412600-Rashodi za službena putovanja.....100,00KM
-511300-Izdaci za nabavku opreme...............24,00KM

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

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek
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Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju
budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik
opštine Ugljevik, donosi:
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Odobrava se Socijalnoj zaštiti da može, u mjesecu
JUNU, izvršiti unaprijed unos budžetskih sredstava na
poziciji:
-416100-Doznake na ime socijalne zašt.30.305,00KM

R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću
„Duško Radović“ Ugljevik ,u mjesecu JUNU , da može
izvršiti unos budžetskih sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-412600-Rashodi za službena putovanja........13,00KM
Na poziciju:
-413900-Rashodi za zatezne kamate..............13,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog
Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog
Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto
će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1127/21
Datum:20.07.2021.god

II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog
Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog
Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto
će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1122 /21
Datum. 20.07.2021.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju
budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik
opštine Ugljevik, donosi:
R J E Š E Nj E

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju
budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik
opštine Ugljevik, donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za
socijalni rad Ugljevik, u mjesecu JUNU, da može izvršiti
unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-411200-Rashodi za bruto naknade..............993,00KM
-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener........409,00KM
Zatim da može izvršiti i realokaciju budžetskih
sredstava na pozicijama:
Sa pozicije:
-412600-Rashodi za službena putovanja......62,00KM
-412300-Rashodi za režijski materijal.............7,00KM
Sa pozicije Socijalne zaštite:
-416300-Doznake za pomoći
pruž.soc.zaštite.........................................1.524,00KM
Na poziciju:
-412900-Ostali rashodi....................................7,00KM
-412700-Rashodi za stručne usluge..............62,00KM
Na poziciju Socijalne zaštite:
-412200-Rashodi po osnovu utr.elek.ener1.160,00KM
-419100-Rashodi po sudskim rješenjima.....364,00KM

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

I
Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi
Ugljevik, u mjesecu JUNU, da može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-412500-Rashodi za tekuće održavanje......700,00KM
-412700-Rashodi za stručne usluge.........5.000,00KM
-412800-Rashodi za održ.javnih
površina.....................................................8.730,00KM
-511100-Izdaci za nabavku zgrada i
objekata...................................................41.000,00KM
-516100-Izdaci za nabavku sitnog
inventara...................................................1.845,00KM
Zatim da može izvršiti i realokaciju budžetskih
sredstava na pozicijama:
Sa pozicije:
-412900-Ostali rashodi...............................432,00KM
Na poziciju:
-631900-Ostali izdaci..................................432,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog
Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog
Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto
će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
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Broj: 02/5-40- 1145 /21
Datum. 23.07.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju
budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik
opštine Ugljevik, donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“
Ugljevik, u mjesecu JULU, da može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-511300-Izdaci za nabavku postojenja i
opreme.......................................................1.700,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog
Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog
Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto
će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1139/21
Datum. 26.07.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju
budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik
opštine Ugljevik, donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“
Ugljevik ,u mjesecu JULU , da može izvršiti unos
budžetskih sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-412500-Rashodi za tekuće održavanje...1.940,00KM
Na poziciju:
-511300-Izdaci za nabavku postojenja i
opreme......................................................1.940,00KM
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog
Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog
Rješenja.

16.8.2021.

III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto
će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1140/21
Datum:26.07.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju
budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik
opštine Ugljevik, donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu
„Filip Višnjić“ Ugljevik ,u mjesecu JULU , da može
izvršiti unos budžetskih sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-412900-Ostali rashodi......................14.000,00KM
-411100-Bruto plate zaposlenih..........5.000,00KM
Na poziciju:
-412400-Rashodi za materijal za
pos.namjene.................................................2.500,00KM
-412500-Rashodi za tekuće održavanje..10.000,00KM
-412700-Rashodi za stručne usluge..........6.500,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog
Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog
Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto
će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1138/21
Datum:27.07.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju
budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik
opštine Ugljevik, donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za
socijalni rad Ugljevik ,u mjesecu JULU , da može izvršiti
unos budžetskih sredstava na poziciji:
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Sa pozicije Socijalne zaštite:
-416300-Doznake pružiocima
soc.zaštite....................................................918,00KM
Na poziciju Socijalne zaštite:
-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener......918,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog
Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog
Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto
će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1158/21
Datum:30.07.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana
68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine
Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju
budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik
opštine Ugljevik, donosi:
R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću
„Duško Radović“ Ugljevik, u mjesecu JULU, da može
izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-411200-Rashodi za bruto naknade.........15.000,00KM
-412700-Rashodi za stručne usluge..........3.000,00KM
Zatim da može izvršiti i realokaciju budžetskih sredstava
na pozicijama:
Sa pozicije:
-412700-Rashodi za stručne usluge............969,00KM
Na poziciju:
-412500-Rashodi za tekuće održavanje.......319,00KM
-412300-Rashodi za režijski materijal......650,00KM
II
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za
unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog
Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tačci 1 ovog
Rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto
će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1231/21
Datum. 17.08. .2021.god
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NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek
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