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Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 8. Zakona o lokalnoj
samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:
97/16 i 36/19), člana 48. stav 4. Zakona o službenicima
i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave
(„Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16) i
člana 68. stav 1. tačka 8. („Službeni bilten opštine
Ugljevik“, broj 7/17 i 5/21) Načelnik opštine Ugljevik d o
nosi
PRAVILNIK
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ
ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA
U OPŠTINSKOJ UPRAVI UGLjEVIK

Član 1.
U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik („Službeni
bilten opštine Ugljevik“, broj 2/21 i i 7/21) član 5. mijenja
se i glasi:
„Član 5.
Samostalni odsijeci
Samostalni odsijeci u Opštinskoj upravi su sledeći:
1. Odsijek za javne nabavke, investicije i nadzor,
2. Odsijek za poslove civilne zaštite,
3. Odsijek za poslove skupštine i ljudske resurse,
4. Odsijek komunalne policije,
5. Odsijek za inspekcijske poslove i
6. Teritorijalna vatrogasna jedinica.“

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

Član 2.
Član 11. mijenja se i glasi:
„ 2.1.2. Odjeljenje za privredu
Član 11.
Djelokrug rada i unutrašnja organizacija
(1) Odjeljenje za privredu vrši stručne i upravne poslove
iz nadležnosti opštine koji se odnose na: program
razvoja opštine, industriju, zanatstvo, trgovinu,
ugostiteljstvo, turizam, puteve, zaštita prirodnih dobara,
inspekcijski poslovi iz oblasti zaštite životne sredine i
planiranja privredno-ekonomskog razvoja i podsticaja
razvoja malih i srednjih preduzeća
(2) U Odjeljenju za privredu organizuju se odsijeci i to:
1.Odsijek za privredu,
2.Odsijek za studijsko-analitičke poslove u privredi i
planiranje privredno-ekonomskog razvoja
(2.1.) U Odsijeku za privredu obavljaju se sledeći
poslovi:
-izrada analiza, informacija i izveštaja iz oblasti privrede,
-priprema i obrada materijala za sjednice Skupštine
opštine,
-saradnja sa privatnim sektorom, predstavnicima malih,
srednjih i strateških preduzeća, udruženjima građana i
međunarodnim organizacijama za podršku privatnom
sektoru i drugim asocijacijama,
-najsloženiji stručni i upravno-pravni poslovi u
prvostepenom postupku donošenja rješenja za
obavljanje privredne i preduzetničke delatnosti,
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-vođenje službene evidencije iz nadležnosti Odsjeka
(registar preduzetnika, registar izdatih rješenja po
vrstama djelatnosti, registar izdatih rješenja o
ispunjavanju minimalno-tehničkih uslova za sjedište i
djelatnost pravnih lica),
-učešće u radu komisija koje imenuje Načelnik opštine i
Skupština opštine,
-izrada planova, programa rada i izveštaja o radu
Odsjeka,
-izdavanje uvjerenja i potvrda o činjenicama o kojima se
vodi službenaevidencija,
-izrada nacrta opštih i drugih normativnih akata iz
delokruga rada Odjeljenja,
-sprovođenje zadataka definisanih Strategijom razvoja
opštine i drugim planovima i programima iz djelokruga
rada Odsijeka,
- učešće u izradi Programa rada Skupštine opštine i
izrada Programa rada Odjeljenja,
-izdavanje saglasnosti za priključenje prilaznog puta na
lokalni i nekategorisani put,
-izdavanje saglasnosti za postavljanje natpisa pored
lokalnih i nekategorisanih puteva,
-izdavanje saglasnosti za postavljanje instalacija,
vezano za lokalne i nekategorisane puteve i putni
pojas,
-izdavanje saglasnosti za postavljanje objekata i
postrojenja u putni i zaštitni pojas
lokalnih i
nekategorisanih puteva,
-staranje o primjeni propisa koji se odnose na lokalne
i nekategorisane puteve,
-rad na praćenju nadzora i pregledanje radova na
izgradnji, rekonstrukciji i održavanju puteva i objekata
na putevima,
-praćenje radova na otklanjanju nedostataka na
putevima koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja i
stabilnost objekata,
-inspekcijski poslovi iz oblasti zaštite životne sredine.
(2.2) U Odsijeku za studijsko-analitičke poslove u
privredi i planiranje privredno-ekonomskog razvoja
obavljaju se sledeći poslovi:
-studijski i analitički poslovi iz oblasti privrede
(industrija, trgovina i snabdijevanje, ugostiteljstvo i
turizam, zanatstvo, saobraćaj i veze),
-planiranje privrednog razvoja i podsticaja razvoja
malih i srednjih preduzeća,
-obrada statističkih podataka o stanju privrede i
zapošljavanja,
-izrada
analitičko-informativnih
materijala
iz
nadležnosti odsijeka,
-analiza kriterija za dodjelu podsticajnih sredstava,
-obavljanje poslova za upravljanje razvoja opštine,
-organizovanje i sprovođenje procesa strateškog
planiranja u privredi,
-priprema i ažuriranje planova implementacije
Strategije razvoja.“
Član 3.
U tački 2.2. podtačka 2.2.5. mijenja se i glasi:
„2.2.5. Odsijek za inspekcijske poslove

04.10.2021.

Član 20.
Djelokrug rada i unutrašnja organizacija
Odsijek za inspekcijske poslove vrši upravne i
stručne poslove iz nadležnosti opštine koji se odnose na
inspekcijske poslove iz oblasti: prometa roba i usluga,
zdravstvene zaštite životinja, rada, drumskog
saobraćaja, zaštite hrane,
zdravstveno-sanitarne
zaštite i druge poslove koji mu se posebnim aktima
stave u djelokrug rada.“
Član 4.
Podtačka 2.2.5. postaje podtačka 2.2.6.
Član 5.
U članu 36. Sistematizacija radnih mjesta u Odjeljku V2 Odjeljenje za privredu, u A) Odsijeku za privredu
poslije tačke 4. dodaje se tačka 5 i glasi:

04.10.2021.
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5. OPŠTINSKI EKOLOŠKI INSPEKTOR

Kategorija:

- četvrta kategorija

Zvanje:

- ne razvrstava se

Opis poslova:

- vrši inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se
odnose na: zaštitu životne sredine, ekologije, upravljanja
otpadom i u drugim područjima kada je to određeno
posebnim propisom,
- izvršava poslove utvrđene po Zakonu o inspekcijama u
Republici Srpskoj
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika odjeljenja,

Složenost poslova:

- složeni poslovi u kojima se primjenjuju utvrđene metode rada,
postupci ili stručne tehnike.
- samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom i
pomoći neposrednog rukovodioca u rješavanju složenih
stručnih pitanja,
- odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili
stručnih tehnika,
- da u vršenju nadzora ne preduzme, predloži ili odredi mjeru
za koju je ovlašten,,
- da predloži ili pokrene postupak pred nadležnim organom
zbog utvrđene nezakonitosti, odnosno neispravnosti,,
- da ne prekorači svoja zakonska ovlaštenja,

Samostalnost u radu:

Odgovornost:

- za svoj rad odgovara šefu odsijeka
Poslovna komunikacija:

Status:
Uslovi:

- kontakti unutar i izvan organa u kojima je potrebno da se
djelatvorno prenesu informacije koje služe ostvarivanju
ciljeva rada opštine,
- opštinski službenik, inspektor
- VSS ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova, diplomirani
ekolog, diplomirani inženjer zaštite okoline, diplomirani
inženjer tehnologije
- tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
- položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

Broj izvršilaca:

- 1 izvršilac
Član 6.

U istom Odjeljku, B) Odsijek za inspekcijske poslove se briše, a V) Odsijek za studijsko-analitičke poslove
i planiranje privredno-ekonomskog razvoja postaje B) Odsijek za studijsko-analitičke poslove i planiranje
privredno-ekonomskog razvoja.
Član 7.
U Odjeljku V-5 Odjeljenje za finansije, A) Odsijek za računovodstvo i trezor u tački 2. Samostalni stručni
saradnik za glavnu knjigu trezora, plaćanje i poravnanje u Uslovima alineja 4 i 5 brišu se.
Član 8.
Odjeljak V-11 mijenja se i glasi:
„ V-11 ODSIJEK ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
1. ŠEF ODSIJEKA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Kategorija:
- druga kategorija
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Zvanje:

-

ne razvrstava se

Opis poslova:

-

organizuje i rukovodi radom odsijeka,

-

organizuje po potrebi i nalogu vanredne kontrole,

-

-

vrši raspored poslova i zadataka za izvršioce po planu rada
inspektora odsijeka,
prati propise iz nadležnosti odsijeka i sa istim upoznaje
izvršioca,
priprema i učestvuje u izradi mjesečnog i godišnjeg plana
rada inspektora odsjeka,
sakuplja mjesečne izvještaje o radu inspektora i dostavlja
Inspektoratu,
vodi evidenciju o prisustvu radnika na poslu,

-

ocjenjuje radnike,

-

sačinjava godišnji izvještaj o radu odsijeka,

-

obavlja i druge poslove po nalogu načelnika opštine,

Složenost:

-

Samostalnost u radu:

-

Odgovornost:

-

složeni poslovi u kojima se značajno utiče na ostvarivanje
ciljeva rada uže unutrašnje organizacione jedinice
visok stepen samostalnosti koji je u radu ograničen
povremenim nadzorom i pomoći neposrednog rukovodioca
u rješavanju složenih stručnih pitanja
odgovornost za poslove i odluke kojima se bitno utiče na
ostvarivanje ciljeva rada odsijeka, što može da uključi
odgovornost za rukovođenje
odgovara za organizaciju i rad odijeka,

-

-

odgovara za izvršenje planova i programa rada Odsijeka i
odluka i zaključaka Skupštine opštine,
odgovara za zakonitost opštih i pojedinačnih akata koje
priprema po nalogu Načelnika opštine,
za svoj rad odgovoran je načelniku odjeljenja,
kontakti unutar i izvan organa u kojima je ponekad potrebno
da se djelotvorno prenesu informacije koje služe ostvarivanju
ciljeva rada odsjeka
opštinski službenik, šef odsijeka

-

Poslovna komunikacija:

-

Status:

-

Uslovi:

-

-

VSS, tehničkog ili društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa
najmanje 240 ECTS bodova;
najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu
obrazovanja,
položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

-

1 izvršilac

-

Broj izvršilac:

2. OPŠTINSKI TRŽIŠNI INSPEKTOR
Kategorija:

-

četvrta kategorija

Zvanje:

-

ne razvrstava se

Opis poslova:

-

vrši nadzor nad tržištem u pogledu pridržavanja propisa koji
se odnose na trgovinu, ugostiteljstvo, turizam, usluge, zaštitu
potrošača, cijene, mjerne jedinice i mjerila, intelektualnu
svojinu, kvalitet i bezbijednost neprehrambenih proizvoda i u

04.10.2021.
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Složenost poslova:

-

Samostalnost u radu:

-

Odgovornost:

-
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drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim
propisom,
izvršava poslove utvrđene po Zakonu o inspekcijama u
Republici Srpskoj
obavlja i druge poslove po nalogu šefa odsjeka,
složeni poslovi u kojima se primjenjuju utvrđene metode
rada, postupci ili stručne tehnike.
samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom i
pomoći neposrednog rukovodioca u rješavanju složenih
stručnih pitanja,
odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili
stručnih tehnika,
da u vršenju nadzora ne preduzme, predloži ili odredi mjeru
za koju je ovlašten,,
da predloži ili pokrene postupak pred nadležnim organom
zbog utvrđene nezakonitosti, odnosno neispravnosti,
da ne prekorači svoja zakonska ovlaštenja,

-

da svojom greškom ne prouzrokuje
nematerijalnu štetu subjektu,
za svoj rad odgovara šefu odsijeka

Poslovna komunikacija:

-

Status:

-

kontakti unutar i izvan organa u kojima je potrebno da se
djelatvorno prenesu informacije koje služe ostvarivanju
ciljeva rada opštine,
opštinski službenik, inspektor

Uslovi:

-

Broj izvršilaca:

materijalnu

i

-

VSS ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova, fakultet
društvenih ili tehničkih nauka
tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

-

položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

-

1 izvršilac

3. OPŠTINSKI INSPEKTOR ZA HRANU I ZDRAVSTVENI INSPEKTOR
Kategorija:

-

četvrta kategorija

Zvanje:

-

ne razvrstava se

Opis poslova:

-

vrši nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose
na hranu u spoljnotrgovinskom i unutrašnjem nadzoru,
nadzor nad sanitarno- higijenskim stanjem objekata u
kojima se vrši proizvodnja i promet hrane i u drugim
upravnim područjima kada je to određeno posebnim
propisom,
vrši nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose
na obavljanje zdravstvene djelatnosti, lijekove i medicinska
sredstva, ljekovite vode i dr.djelatnosti utvrđene Zakonom
o inspekcijama,
izvršava poslove utvrđene po Zakonu o inspekcijama u
Republici Srpskoj
obavlja i druge poslove po nalogu šefa odsijeka,

-

Složenost poslova:

-

Samostalnost u radu:

-

složeni poslovi u kojima se primjenjuju utvrđene metode
rada, postupci ili stručne tehnike.
samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom
i pomoći neposrednog rukovodioca u rješavanju složenih
stručnih pitanja,
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-

odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili
stručnih tehnika,
da u vršenju nadzora ne preduzme, predloži ili odredi mjeru
za koju je ovlašten,,
da predloži ili pokrene postupak pred nadležnim organom
zbog utvrđene nezakonitosti, odnosno neispravnosti,
da ne prekorači svoja zakonska ovlaštenja,

-

za svoj rad odgovara šefu odsijeka

Poslovna komunikacija:

-

Status:

-

kontakti unutar i izvan organa u kojima je potrebno da se
djelatvorno prenesu informacije koje služe ostvarivanju
ciljeva rada opštine,
opštinski službenik, inspektor

Uslovi:

-

-

-

VSS ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova, diplomirani
sanitarni inžinjer, doktor medicine
tri godine radnog iskustva u traženom stepenu
obrazovanja,
položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

-

1 izvršilac

-

Broj izvršilaca:

4. OPŠTINSKI VETERINARSKI INSPEKTOR
Kategorija:

-

četvrta kategorija

Zvanje:

-

ne razvrstava se

Opis poslova:

-

Složenost poslova:

-

Samostalnost u radu:

-

Odgovornost:

-

vrši inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji
se odnose na: zdravstvenu zaštitu životinja, zaštitu i dobrobit
životinja, veterinarsku djelatnost, veterinarske lijekove i
dodatke i u drugim upravnim područjima kada je to određeno
posebnim propisom,
- izvršava poslove utvrđene po Zakonu o inspekcijama u
Republici Srpskoj,
- obavlja i druge poslove po nalogu šefa odsijeka,

-

složeni poslovi u kojima se primjenjuju utvrđene metode
rada, postupci ili stručne tehnike.
samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom i
pomoći neposrednog rukovodioca u rješavanju složenih
stručnih pitanja,
odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili
stručnih tehnika,
da u vršenju nadzora ne preduzme, predloži ili odredi mjeru
za koju je ovlašten,,
da predloži ili pokrene postupak pred nadležnim organom
zbog utvrđene nezakonitosti, odnosno neispravnosti,
da ne prekorači svoja zakonska ovlaštenja,

-

za svoj rad odgovara šefu odsijeka

Poslovna komunikacija:

-

Status:

-

kontakti unutar i izvan organa u kojima je potrebno da se
djelatvorno prenesu informacije koje služe ostvarivanju
ciljeva rada opštine,
opštinski službenik, inspektor

-

04.10.2021.
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Broj izvršilaca:
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-

VSS ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova, doktor
veterine
tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

-

položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

-

1 izvršilac

5. OPŠTINSKI INSPEKTOR RADA
Kategorija:

- četvrta kategorija

Zvanje:

- ne razvrstava se

Opis poslova:

- vrši inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se
odnose na: zapošljavanje, rad i radne odnose, bezbijednost
i zdravlje na radu i drugim područjima kada je to određeno
posebnim propisom,
- izvršava poslove utvrđene po Zakonu o inspekcijama u
Republici Srpskoj,
- obavlja i druge poslove po nalogu šefa odsijeka,

Složenost poslova:

- složeni poslovi u kojima se primjenjuju utvrđene metode rada,
postupci ili stručne tehnike.
- samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom i
pomoći neposrednog rukovodioca u rješavanju složenih
stručnih pitanja,
- odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili
stručnih tehnika,
- da u vršenju nadzora ne preduzme, predloži ili odredi mjeru
za koju je ovlašten,,
- da predloži ili pokrene postupak pred nadležnim organom
zbog utvrđene nezakonitosti, odnosno neispravnosti,
- da ne prekorači svoja zakonska ovlaštenja,

Samostalnost u radu:

Odgovornost:

- za svoj rad odgovara šefu odsijeka
Poslovna komunikacija:

Status:
Uslovi:

Broj izvršilaca:

- kontakti unutar i izvan organa u kojima je potrebno da se
djelatvorno prenesu informacije koje služe ostvarivanju
ciljeva rada opštine,
- opštinski službenik, inspektor
- VSS ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova, diplomirani
pravnik
- tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
-

položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

-

1 izvršilac

6. OPŠTINSKI SAOBRAĆAJNI INSPEKTOR
Kategorija:

-

četvrta kategorija

Zvanje:

-

ne razvrstava se

Opis poslova:

-

izvršava poslove utvrđene po Zakonu o inspekcijama u
Republici Srpskoj
vrši inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa
koji se odnose na: javne puteve i drumski saobraćaj,

-
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Složenost poslova:

-

Samostalnost u radu:

-

Odgovornost:

-

04.10.2021.

stanice za tehničke preglede vozila, željeznice i
željeznički saobraćaj, vodni saobraćaj, poštanski
saobraćaj, telekomunikacije i u drugim upravnim
područjima kada je to određeno posebnim propisom,
obavlja i druge poslove po nalogu šefa odsijeka,

-

složeni poslovi u kojima se primjenjuju utvrđene metode
rada, postupci ili stručne tehnike.
samostalnost u radu ograničena je povremenim
nadzorom i pomoći neposrednog rukovodioca u
rješavanju složenih stručnih pitanja,
odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili
stručnih tehnika,
da u vršenju nadzora ne preduzme, predloži ili odredi
mjeru za koju je ovlašten,,
da predloži ili pokrene postupak pred nadležnim organom
zbog utvrđene nezakonitosti, odnosno neispravnosti,,
da ne prekorači svoja zakonska ovlaštenja,

-

za svoj rad odgovara šefu odsijeka

Poslovna komunikacija:

-

Status:

-

kontakti unutar i izvan organa u kojima je potrebno da se
djelatvorno prenesu informacije koje služe ostvarivanju
ciljeva rada opštine,
opštinski službenik, inspektor

Uslovi:

-

-

-

VSS ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova,
diplomirani inženjer saobraćaja ili diplomirani inženjer
građevinarstva
tri godine radnog iskustva u traženom stepenu
obrazovanja,
položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

-

1 izvršilac

-

Broj izvršilaca:

Član 9.
Odjeljci V-11, V-12 i V-13 postaju Odjeljci V-12, V-13 i V-14.

Član 10.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-12-15/21
Datum, 04.10.2021.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek.
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04.10.2021.

Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 7. Zakona o
lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj: 97/16 i 36/19), člana 48. stav. stav 4.
Zakona o službenicima i namještenicima u
organima jedinice lokalne samouprave („Službeni
glasnik Republike Srpske (Službeni glasnik
Republike Srpske“ broj 97/16 i 36/19) i člana 68.
stav 1. tačka 7. Statuta opštine Ugljevik („Službeni
bilten opštine Ugljevik“, broj: 7/17 i 5/21) Načelnik
opštine Ugljevik d o n o s i
ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANjU
OPŠTINSKE UPRAVE UGLjEVIK

Član 21.
Odsijek za inspekcijske poslove vrši upravne i
stručne poslove iz nadležnosti opštine koji se
odnose na inspekcijske poslove iz oblasti: prometa
roba i usluga, zdravstvene zaštite životinja, rada,
drumskog saobraćaja, zaštite hrane, zdravstvenosanitarne zaštite i druge poslove koji mu se
posebnim aktima stave u djelokrug rada.“
Član 4.
U tački 3. podtačka 3.5. postaje podtačka 3.6.
Član 21. Odluke postaje član 21a.

Član 1.
U Odluci o osnivanju Opštinske uprave Ugljevik
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 2/21) član
9. mijenja se i glasi:
„Samostalni odsijeci
Član 9.
Samostalni odsijeci u Opštinskoj upravi su sledeći:
1.Odsijek za javne nabavke, investicije i nadzor,
2.Odsijek za poslove civilne zaštite,
3.Odsijek za poslove skupštine i ljudske resurse,
4.Odsijek komunalne policije,
5.Odsijek za inspekcijske poslove i
6.Teritorijalna vatrogasna jedinica“.
Član 2.
Član 12. mijenja se i glasi:
„2.2.Odjeljenje za privredu
Djelokrug rada
Član 12.
Odjeljenje za privredu vrši upravne i stručne
poslove iz nadležnosti opštine koji se odnose na:
program razvoja opštine, studijske i analitičke
poslove iz oblasti privrede (industrija, zanatstvo,
trgovina, ugostiteljstvo, turizam, puteve, zaštita
prirodnih dobara, program razvoja opštine,
inspekcijski poslovi iz oblasti zaštite životne
sredine, planiranje privredno-ekonomskog razvoja
i podsticaja razvoja malih i srednjih preduzeća i
druge poslove koji mu se posebnim aktima stave u
djelokrug rada.
Član 3.
Član 21. mijenja se i glasi:
„3.5. Odsijek za inspekcijske poslove
Djelokrug rada
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Član 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
biće objavljena u "Službenom biltenu Opštine
Ugljevik.“
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-022-5/21
Datum, 01.10.2021.godine

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i
36/19 ) i člana 89. Statuta Opštine Ugljevik (“Službeni
bilten Opštine Ugljevik”, broj: 7/17 i 5/21), Načelnik
opštine Ugljevik, donosi
ODLUKU
O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA
PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ
POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE NA TERITORIJI
OPŠTINE UGLjEVIK
I OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovom Odlukom propisuju se uslovi za raspodjelu
sredstava za poljoprivredu predviđenih Budžetom
opštine Ugljevik, koje moraju da ispunjavaju fizička i
pravna lica (u daljem tekstu korisnici) postupci za
njihovo ostvarivanje, vrsta, visina i način isplate
novčanih podsticaja, obaveze korisnika podsticaja
nakon njihovog primanja, rokovi, kao i potrebna
dokumentacija.
Pod „korisnikom“ podrazumjevaju se komercijalna i
nekomercijalna gazdinstva, te pravna lica i preduzetnici
u čijem je opisu djelatnosti poljoprivredna proizvodnja, i
koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na
poljoprivredne podsticaje, kao i pčelari koji nisu
registrovani kao poljoprivredna gazdinastva, ali su
upisani u evidenciju pčelara i učlanjeni u odgovarajuće
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udruženje, i druga fizička lica koja vrše ulaganja u
poljoprivredu u skladu sa ovom Odlukom.
Pravo na novčane podsticaje imaju korisnici sa
prebivalištem (u trajanju od najmanje godinu dana) na
teritoriji Opštine Ugljevik, koji obavljaju ili namjeravaju
da pokrenu poljoprivrednu proizvodnju.
Član 2.
Zahtjev za ostvarivanje prava na novčane podsticaje iz
ove Odluke mora biti čitko popunjen i treba da sadrži
sledeće podatke:
1. prezime i ime korisnika, mjesto stanovanja, opština,
broj telefona, jedinstveni matični broj,
2. vrstu podsticaja za koji se zahtjev podnosi,
3. kopija lične karte (i uvjerenje o kretanju ukolio je lična
karta izdata u prethodnih godinu dana),
4. kopija kartice tekućeg računa,
5. potvrdu iz APIF-a (samo za registrovana gazdinstva).
6. dokazi o investiranim sredstvima u skladu sa
odredbama ove Odluke,
7. posebne dokumente koji su navedeni u nastavku ove
Odluke, pojedinačno za svaku vrstu novčanog
podsticaja.
Rokovi za podnošenje zahtjeva naznačeni su za svaku
podršku posebno. Zahtjevi se podnose tokom cijele
godine do datuma označenog za svaku podršku
pojedinačno. Zahtjevi koji budu zaprimljeni nakon isteka
roka koji ova Odluka propisuje po automatizmu prenose
se u sledeću budžetsku godinu, osim za premije u
pčelarstvu gdje se raspisuje javni poziv jednom u toku
budžetske godine.
Član 3.

04.10.2021.

Za nabavljena sredstva i opremu u inostranstvu, uz
dokumentaciju iz prethodnih stavova ovog člana prilaže
se prateća carinska dokumentacija i SWIFT, kao i dokaz
o izršenoj uplati.
Član 4.
Troškovi nastali na osnovu investicionih ulaganja koji
nisu prihvatljivi kao osnov za obračun sredstava
podrške su:
1) kupovina građevinskog zemljišta i postojećih zgrada i
objekata,
2) nabavka korišćene opreme i građevinskog materijala,
3) rekonstrukcija i adaptacija postojeće opreme,
4) troškovi plata i naknada za zaposlene, uključujući
troškove održavanja opreme i zakupa zemljišta ili
prostora,
5) bankarski troškovi, troškovi garancija i slični troškovi,
6) troškovi konverzije, troškovi kursnih razlika i naknada,
7) troškovi poslovanja (administrativne takse, troškovi
iznajmljivanja opreme, mašina i prostora, plate
zaposlenih na poslovima upravljanja, praćenja i
nadzora),
8) troškovi za isplatu usluga arhitekata, inženjera i
savjetnika, izrade studija izvodljivosti i ekonomske
opravdanosti, troškovi nabavke patenata i licenci za
pripremu,
9) troškovi uređenja parcela nastalih prije pripremnih
građevinskih radova na izgradnji objekta (uklanjanje
stabala, šiblja, panjeva, ravnanje terena i drugo),
10) plaćanje u naturi i putem kompenzacije,
11) izdaci koji su nastali zbog komunalnih naknada i
doprinosa,
12) nabavke izvršene lizingom,
13) nabavke izvršene na osnovu donacija i poklona.

Obračunski period za obračun podsticaja u skladu sa
ovom Odlukom traje od isteka roka za podnošenje
zahtjeva za podsticajne mjere iz 2020. godine pa do
isteka roka za podnošenje zahtjeva za podsticajne
mjere u 2021. godini (povezivanje perioda).
Dokumentacija koja se dostavlja kao dokaz o
investiranim sredstvima je:
1) maloprodajni fiskalni račun, uz potpisanu i ovjerenu
fakturu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva, tako da
se faktura odnosi samo na jedan fiskalni račun, uz
naznačen JIB za poslovne subjekte i dokaz o uplati u
skladu sa obaveznim poslovanjem putem žiro računa,
2) potpisana i ovjerena veleprodajna faktura na kojoj je
naznačeno ime podnosioca zahtjeva uz naznačen JIB
za poslovne subjekte i dokaz o uplati putem žiro računa,
Za podsticaje koji se odnose na investicije u
nove kapacitete za skladištenje, doradu i preradu
poljoprivrednih proizvoda pored dokumentacije iz
prethodnog stava dostavlja se i:

Član 5.
Podrška razvoju poljoprivredne proizvodnje daje se kroz
nekoliko vidova podsticaja:
1) Podrška u nabavci nove opreme i mehanizacije na
poljoprivrednim gazdinstvima;
2) Podrška kod zasnivanja novih i obnove starih voćnih
zasada;
3) Podrška u investicijama u nove kapacitete za smještaj
stoke, skladištenje, doradu, pakovanje i preradu
poljoprivrednih proizvoda;
4) Podrška pčelarstvu putem premija;
5) Podrška uvođenju standarda i sertifikata kod
poljoprivrednih proizvođača i prerađivača;

1) ugovor o izvođenju radova sa okončanom situacijom
sa specifikacijom izvršenih radova i dokaz o uplati
putem žiro računa (izvod) i za poslovne subjekte, ali i za
fizička lica.
Kao predmet obračuna novčanih podsticaja ne uzima se
u obzir stavka na računima koja nije predmet podsticaja.

Član 6.

II PODSTICAJI RURALNOM RAZVOJU
Podrška u nabavci nove opreme i mehanizacije na
poljoprivrednim gazdinstvima

Ovim vidom podsticaja se omogućava poljoprivrednim
proizvođačima sufinaniranje nabavke opreme i
mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju.

04.10.2021.
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Pod opremom i mehanizacijom u smislu ove Odluke se
podrazumjevaju između ostalog: traktor, presa za
sijeno, plug, tanjirača, drljača, sjetvospremač,
pneumatska sijačica ili sijačica za strna žita, rasipač
mineralnog đubriva, utovarivač stajnjaka, rasturač
stajnjaka, kultivator za međurednu obradu, freza,
malčer, berač za jagodasto voće, rotaciona kosačica,
bočna i zadnja linijska kosačica, prevrtač i sakupljač
sijena, vučeni silokombajn, prskalica, atomizer,
mješalica stočne hrane, stočna vaga, krunjač, mašina
za klasiranje krastavaca, motorna leđna prskalica,
motokultivatora sa prikolicom, opreme za zaštitu biljaka,
protivgradnih mreža i drugih sistema za zaštitu, sistema
za navodnjavanje, opreme za mužu krava, plastenika i
staklenika, opreme za pčelarstvo, pakovanje i preradu
pčelinjih proizvoda, mašina i uređaja za doradu i preradu
poljoprivrednih proizvoda na gazdinstvu i slična
mehanizacija ili oprema namijenjina isključivo u svrhu
poljoprivredne proizvodnje.
Visina podsticajnih sredstava za ovu namjenu iznosi
30% od cijene kupljene opreme ili mehanizacije.
Oprema i mehanizacija za koju se traži podrška mora
biti namjeljena isključivo u svrhu poljoprivredne
proizvodnje.
Uz zahtjev se, pored dokumenata navedenih u članu 2,
stav 4. ove Odluke,
prilaže sljedeća dokumentacija:
- dokaz o visini investiranih sredstava u skladu sa
članom 3. ove Odluke,
- ovjerena izjava korisnika podsticaja da poljoprivrednu
opremu ili mehanizaciju neće otuđiti u periodu od tri
godine.
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 30. novembar
tekuće godine.
Podrška kod zasnivanja novih i obnove starih voćnih
zasada
Član 7.
Ovim vidom podsticaja pruža se podrška nabavci
sadnog materijala (voćnih sadnica) u cilju obnove starih,
proširenja postojećih ili podizanja novih voćnih zasada.
Visina podsticajnih sredstava za ovu namjenu iznosi 50
% cijene nabavljenog sadnog materijala voćarskih
kultura, maksimalno do 3.000,00 KM, uz obavezu
korisnika podsticaja da visina ulaganja prelazi iznos od
300,00 KM.
Uz zahtjev za podsticaj, sa navedenom površinom i
lokacijom planiranog i/ili
postojećeg voćnog zasada se, pored dokumenata
navedenih u članu 2, stav 4. ove Odluke, prilaže
sljedeća dokumentacija:
- dokaz o vlasništvu zemljišta na kojem će se zasnovati
ili proširiti voćarska proizvodnja ili ugovor o zakupu sa
definisanim vremenskim trajanjem zakupa,
- dokaz o visini investiranih sredstava u sadni materijal
u skladu sa članom 3. ove Odluke,
- ovjerena izjava korisnika podsticaja da sadni materijal
neće otuđiti nakon isplate sredstava.
Zahtjev se podnosi do 30. novembra tekuće godine.
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Sredstva za ove namjene se isplaćuju korisnicima,
nakon uvida na terenu od strane Komisije koja će
zapisnički konstatovati da je izvršena sadnja
nabavljenih sadnica.
Podrška u investicijama u nove kapacitete za držanje
stoke (staje) skladištenje, doradu, pakovanje i preradu
poljoprivrednih proizvoda
Član 8.
Ova podrška podrazumijeva participatorno učešće
Opštine u investicijama kod izgradnje i opremanja
kapaciteta za držanje stoke (staje), skladištenje, doradu,
pakovanje i preradu poljoprivrednih proizvoda
(skladišta, hladnjače, sortirnice voća i povrća, pakirnice,
mini ili srednje mljekare i sirare; pogoni za preradu voća,
povrća i mesa i sl.) koji se korite isključivo u svrhu
poljoprivredne proizvodnje.
Visina podsticajnih sredstava za ovu namjenu iznosi
30% od cijene kupljene opreme ili izgrađenog objekta,
maksimalno do 7.000,00 KM.
Uz zahtjev se, pored dokumenata navedenih u članu 2,
stav 4. ove Odluke,
prilaže sljedeća dokumentacija:
- dokaz o vlasništvu zemljišta na kojem je objekat
izgrađen ili oprema postavljena.
- dokaz o visini investiranih sredstava u skladu sa
članom 3. ove Odluke
- ovjerena kopija građevinske, ili lokacijskih uslova sa
stručnim mišljenjem ukoliko za navedeni objekat nije
obavezno izdavanje građevinske dozvole (ukoliko se
radi o izgradnji objekta) ili potvrda o započetom postupu
legalizacije izdata od strane nadležnog organa, uz
dokaz da je objekat započet ili izgrađen u 2021. godini.
- visina investicije se za objekte za koje se izdaje
građevinska dozvola utvrđuje na osnovu predračunske
vrijednosti iz glavnog projekta, a za objekte za koje se
ne izdaje građevinska dozvola, kao i za objekte koji su
u postupku legalizacije na osnovu ugovora o izvođenju
radova sa okončanom situacijom ili dostavljenih
fiskalnih računa sa fakturom o nabavci građevinskog
materijala za predmetni objekat sa datumom izdavanja
računa u 2021. godini u skladu sa članom 3. ove Odluke.
- ovjerena izjava korisnika podsticaja da navedenu
opremu ili objekte neće otuđiti u periodu od pet godina.
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 30. novembar
tekuće godine.
Podrška pčelarstvu putem premija;
Član 9.
Pravo na premiju za proizvodnju i uzgoj pčela ostvaruju
korisnici koji su članovi Udruženja pčelara na teritoriji
opštine Ugljevik a posjeduju najmanje 10 a najviše 250
košnica, odnosno pčelinjih društava.
Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana korisnici
podsticaja
mogu
ostvariti
samo
putem
udruženja/zadruge registrovanog na području opštine
Ugljevik.
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Visina premije iz stava 1. ovog člana iznosi 10 KM po
jednom pčelinjem društvu.
Premija za proizvodnju i uzgoj pčela ostvaruje se na
osnovu zahtjeva udruženja/zadruge pčelara uz koji se
prilaže specifikacija korisnika podsticaja po bankama na
jedinstvenom obrasca, koji sadrži: jedinstveni matični
broj (JMB), ime i prezime, mjesto prebivališta, broj
košnica odnosno pčelinjih društava, naziv banke i broj
tekućeg ili žiro računa.
Uz zahtjev za podsticaj dostavlja se izjava odgovornog
lica udruženja ili zadruge o broju pčelinjih društava u
vlasništvu članova udruženja ili zadruge i kopije ličnih
karata članova udruženja.
Pravo na podsticaj se priznaje samo za košnice u kojima
se nalazi aktivno pčelinje društvo.
Podsticaji u pčelarstvu će se odobravati na osnovu
javnog poziva koji će raspisati Opština Ugljevik.
Podrška uvođenju standarda i sertifikata
poljoprivrednih proizvođača i prerađivača;

kod

Član 10.
Ovim podsticajem je predviđeno participatorno učešće
Opštine Ugljevik u troškovima vezanim za uvođenje
standarda (GLOBAL GAP, ISO standardi, HACCP
sistem, sertifikat organske proizvodnje i sl.) na
poljoprivrednim gazdinstvima, u kapacitetima za
skladištenje i doradu poljoprivrednih proizvoda i u
pogonima za proizvodnju hrane.
Visina podsticajnih sredstava za ovu namjenu iznosi
30% od cijene uvođenja pojednih standarda ili
sertifikata, maksimalno do 3 000,00 KM.
Uz zahtjev se, pored dokumenata navedenih u članu 2,
stav 4. ove Odluke,
prilaže sljedeća dokumentacija:
- dokaz o visini investiranih sredstava u skladu sa
članom 3. ove Odluke kojima se dokazuju ukupni
troškovi uvođenja standarda ili sretifikata,
- kopija dokumenta kojim se dokazuje da je dobijen
odgovarajući standard ili sertifikat.
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 30. novembar
tekuće godine.
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Član 11.

04.10.2021.

Na rješenje se može izjaviti prigovor Načelniku opštine
u roku od 8 dana od dana dostavljanja rješenja.
Član 12.
Korisnik podsticajnih sredstava, za kojeg se utvrdi da je
dao lažne podatke ili daje na bilo koji drugi način
zloupotrijebio podsticajna sredstva, predviđena ovom
Odlukom, dužan je vratiti uplaćena sredstva, te gubi
pravo na ovu vrstu podsticaja u naredne 3 (tri) godine.
Komisija za podsticaje izlazi na teren radi utvrđivanja
činjeničnog stanja i praćenja realizacije sredstava
plasiranih putem ove Odluke.
Pravo na novčane podsticaje imaju i svi korisnici koji su
tokom 2020. godine izvršili ulaganja u poljoprivrednu
proizvodnju u skladu sa odredbama ovog dokumenta.
Maksimalan iznos podrške korisnicima po svim
osnovama iz ove Odluke iznosi 15.000,00 KM.
Korisnici koji budu ostvarili podsticaje u nabavci nove
opreme i mehanizacije, kao i korisnici koji su investirali
u nove kapacitete za držanje stoke, skladištenje, doradu
i preradu poljoprivrednih proizvoda će sa Opštinom
Ugljevik zaključiti ugovor kojim će se preciznije definisati
prava i obaveze iz ove Odluke.
Korisnici koji ostvare podsticaj u skladu sa odredbama
ove Odluke nemaju pravo na podsticaje iz člana 11.
Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih
podsticaja za razvoj privrede („Službeni bilten opštine
Ugljevik“, broj: 8/21).
Član 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE:
Broj:02- 12-14 /21
Datum: 04.10.2021. godine

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 82.stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske,
broj: 97/16,36/19), člana 9. Uredbe o
kancelarijskom poslovanju republičkih organa
uprave („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj:
1/04) i člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“,broj 7/17,5/21),
Načelnik opštine Ugljevik donosi
RJEŠENjE

Komisija za podsticaje prima i obrađuje prispjele
zahtjeve, utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za
odobravanje podsticajnih sredstava i priprema rešenje
koje dostavlja na potpis Načelniku opštine.
Za podsticaje u pčelarstvu će biti formirana posebna
Komisija koja će biti mješovitog sastava sa
predstavnicima udruženja pčelara koja će obavljati sve
radnje u postupku iz stava 1. ovog člana.
Praćenje dinamike realizacije podsticajnih sredstava
vršiće Odjeljenje za poljoprivredu.
Zahtjevi podneseni za podsticajne mjere iz 2020.
godine, a koji nisu rješeni do dana stupanja na snagu
ove Odluke rješavaće se po odredbama ove odluke.

o izmjeni i dopuni Rješenja o brojčanim oznakam
organizacionih jedinica i stvaralaca akata za
2021.godinu
Član 1.
U rješenju o brojčanim oznakam organizacionih
jedinica i stvaralaca akata za 2021.godinu broj: 02052-52/21 od 16.03.2021. godine u članu 1. stav 1.
tačka 2. iza podatčke 2.10. dodaje se podtačka
2.11. Odsijek za inpekcijske poslove, a podtačka
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2.11 Teritorijalna vatrogasna jedinica i 2.12
Kabinet načelnika opštine, postaju 2.12 i 2.13.
Član 2.
U svemu dugom dopunjeno i izmjenjeno rješenje
ostaje isto i na snazi.
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Zadatak Komisije iz člana 1. je da izađe na lice mjesta
gdje je nastao štetni događaj,nakon prijave štetnog
događaja Opštinskoj upravi Ugljevik i da nakon uvida u
činjenično stanje sastavi zapisnik o nastalom štetnom
događaju koji će zajedno sa podnesenim zahtjevom
dostaviti Komisiji za dodjelu jednokratne novčane
pomoći na dalje postupanje.
Član 3.

Član 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
biće obajavljeno u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.

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

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-052- 189 /21
NAČELNIK OPŠTINE
Datum, 04.10.2021. godine Vasilije Perić, dipl.ek

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-111-95/21
Datum:16.08.2021

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-111-94/21
Datum:16.08.2021
Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.
97/16 i 36/19) i člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, br. 7/17 i 5/21), i
člana 3. stav 3. odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći
licima u stanju vanredne socijalne potrebe („Službeni
bilten opštine Ugljevik“, br. 7/18 i Pravilnik o izmjenama
i dopunama pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći
licima u stanju vanredne socijalne potrebe 12/18),
Načelnik opštine Ugljevik donosi:
RJEŠENjE
o imenovanju Komisije za utvrđivanje
štetnog događaja

Član 1.
Imenuje se komisija za utvrđivanje štetnog događaja u
skladu sa Pravilnikom o jednokratnoj novčanoj pomoći
licima u stanju vandredne socijalne potrebe („Službeni
bilten opštine Ugljevik“, broj 7/18 i Pravilnik o izmjenama
i dopunama pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći
licima u stanju vanredne socijalne potrebe 12/18) u
sledećem sastavu:
1.Pero Damjanović, SSS za poslove iz oblasti
poljoprivrede i šumarstva, presjednik
2.Ankica Tešić, SS za poslove iz oblasti poljoprivrede,
3.Ahmed Čolić,šef odsjeka za civilnu zaštitu.
Član 2.

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.
97/16 i 36/19) i člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, br. 7/17 i 5/21), i
člana 3. stav 3. odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći
licima u stanju vanredne socijalne potrebe („Službeni
bilten opštine Ugljevik“, br. 7/18 i Pravilnik o izmjenama
i dopunama pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći
licima u stanju vanredne socijalne potrebe 12/18),
Načelnik opštine Ugljevik donosi:
RJEŠENjE
o imenovanju Komisije za utvrđivanje štetnog
događaja uzrokovanog rekonstruisanjem putne
infrastrukture u nadležnosti opštine Ugljevik
Član 1.
Imenuje se komisija za utvrđivanje štetnog događaja u
skladu sa Pravilnikom o jednokratnoj novčanoj pomoći
licima u stanju vanredne socijalne potrebe („Službeni
bilten opštine Ugljevik“, broj 7/18 i Pravilnik o izmjenama
i dopunama pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći
licima u stanju vanredne socijalne potrebe 12/18) u
sledećem sastavu:
1.Pero Damjanović, SSS za poslove iz oblasti
poljoprivrede i šumarstva, presjednik,
2.Ankica Tešić, SS za poslove iz oblasti poljoprivrede,
3.Vaso Trifković, VSS za puteve.
Član 2.
Zadatak Komisije iz člana 1. je da izađe na lice mjesta
gdje je nastao štetni događaj,nakon prijave štetnog
događaja Opštinskoj upravi Ugljevik i da nakon uvida u
činjenično stanje sastavi zapisnik o nastalom štetnom
događaju
uzrokovan rekonstruisanjem putne
infrastrukture u nadležnosti opštine Ugljevik,i koji će
zajedno sa podnesenim zahtjevom dostaviti Komisiji za
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dodjelu jednokratne
postupanje.

novčane

pomoći

na

dalje

Član 3.
Ovo 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, da se u mjesecu AVGUSTU može izvršiti
ralokacija budžetskih sredstava:
Sa pozicije:
-511200-Izdaci za inv. održavanje, rekonst. i adaptaciju
zgrada i objekata.........................60.000,00KM
Na poziciju:
-415200-Grantovi u zemlji...........................60.000,00KM
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- 1418/21
NAČELNIK OPŠTINE
Datum. 27.09.2021.god
Vasilije Perić, dipl.ek
Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68.
Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“,
broj 7/17) i člana 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, da se u mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti
realokacija budžetskih sredstava:
Sa pozicije:
-412500-Rashodi za tekuće održavanje.........1.030,00KM
Na poziciju:
-511300-Izdaci za nabavku postrojenja i
opreme...............................................................1.030,00KM
II

04.10.2021.

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: 02/5-40-1413/21
Datum. 29.09.2021.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, da se u mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na pozici:
-412500-Rashodi za tekuće održavanje..........1.030,00KM
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: 02/5-40-1414/21
Datum. 29.09.2021.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 AVGUSTU, da može izvršiti
unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-412200-Rashodi po osnovu utr. el. energije .3.000,00KM
-412400-Rashodi za materijal za posebne
namjene...............................................................2.900,00KM
-412600-Rashodi za službene putovanja............375,00KM
-511200-Izdaci za investiciono održavanje.1.250,00KM
Zatim da može izvršiti i realokaciju budžetskih sredstava na
pozicijama:
Sa pozicije:

SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLjEVIK – Broj 9/21

04.10.2021.

15

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener..........3.002,00KM
-511200-Izdaci za investiciono održavanje....918,00KM

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo
Petrović Alas“ Ugljevik, u mjesecu AVGUSTU, da može
izvršiti realokacija budžetskih sredstava:

Na poziciju:
-412900-Ostali rashodi....................................3.002,00KM
-413900-Rashodi za kamate......................................2,00KM
-412300-Rashodi za režijski materijal.............916,00KM

Sa pozicije:
-412200-Rashodi po osn.utr.el.energ................510,00KM
Na poziciju:
-412400-Rashodi za materijal za posebn.namj..510,00KM

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: 02/5-40-1400/21
Datum. 27.09.2021.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 Opštinska uprava
Opštine Ugljevik, da se u mjesecu AVGUSTU može izvršiti
unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-412900-Ostali rashodi................................34.932,00KM
-412300- Rashodi za režijski materijal........2.134,00KM
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: 02/5-40-1399/21
Datum. 22.09.2021.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

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: 02/5-40-1381/21
Datum. 21.09.2021.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
Ugljevik, da može u mjesecu SEPTEMBRU izvršiti
realokacija budžetskih sredstava:
Sa pozicije:
-412900-Ostali rashodi.....................................125,00KM
Na poziciju:
-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener............125,00KM
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: 02/5-40-1375/21
Datum. 21.09.2021.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
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Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni
rad Ugljevik, u mjesecu AVGUSTU, da može izvršiti
realokacija budžetskih sredstava:
Sa pozicije:
-411300-Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme
bolovanja..................................................38,00KM
-412600-Rashodi za službeno putovanje i utrošak
goriva....................................................................296,00KM
-412200-Rashodi za utrošak energije, komunalnih,
komunikacionih i transportnih usluga...............18,00KM
-413900-Rashodi za zatezne kamate...................275,00KM
-412700-Rashodi za stručne usluge......................22,00KM
Na poziciju:
-412300-Rashodi za režijski materijal..............38,00KM
-412500-Rashodi za tekuće održavanje.............314,00KM
-412900-Ostali neklasifikovani rashodi......297,00KM
Sa pozicije Socijalne zaštite:
-416300-Doznake pružaocima usluga socijalne
zaštite.................................................................215,00KM
Na poziciju Socijalne zaštite:
-419100-Rashodi po sudskim rješenjima..........215,00KM
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: 02/5-40-1378/21
Datum. 21.09.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

04.10.2021.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se
objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1245/21
Datum. 18.08.2021.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“ Ugljevik, u mjesecu JULU, da može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-511300-Izdaci za nabavku opreme.................500,00KM
Zatim da može izvršiti i realokaciju budžetskih sredstava na
pozicijama:
Sa pozicije:
-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.............701,00KM
Na poziciju:
-412500-Rashodi za tekuće održavanje..............155,00KM
-412300-Rashodi za režijski materijal............546,00KM
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“.

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:

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1239 /21
Datum. 16.08.2021.god

R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku Agencija za razvoj malih
i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik, u mjesecu JULU, da
može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

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:

Sa pozicije:
-Budžetska rezerva...........................................9.300,00KM

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 unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-412400-Rashodi za mater. za posebn.namjene...500,00KM

Na poziciju Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća:
-412900-Ostali rashodi................................9.300,00KM
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

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

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
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Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se
objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1259/21
Datum. 19.08.2021.god

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“.

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 Agencija za razvoj malih
i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik, u mjesecu JULU, da
može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-412300-Rashodi za režijski materijal............ 50,00KM
Na poziciju:
-412600-Rashodi za službena putovanja.............50,00KM
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: 02/5-40-1262/21
Datum. 24.08.2021.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
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni
rad Ugljevik, u mjesecu JULU, da može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-412900-Ostali rashodi...................................1.230,00KM
Zatim da može izvršiti i realokaciju budžetskih sredstava na
pozicijama:
Sa pozicije:
-411100-Rashodi za bruto plate......................1.555,00KM
Na poziciju:
-638100-Ostali izdaci i
transakcija.........................................................1.555,00KM

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1253 /21
Datum. 24.08.2021.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 Centru za socijalni
rad Ugljevik, u mjesecu JULU, da može izvršiti realokacija
budžetskih sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-412700-Rashodi za stručne usluge......................8,00KM
Na poziciju:
-412500-Rashodi za tekuće održavanje................8,00KM
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: 02/5-40-1271/21
Datum. 24.08.2021.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 Narodnoj biblioteci
Ugljevik, u mjesecu JULU, da može izvršiti realokacija
budžetskih sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-412900-Ostali rashodi......................................19,00KM
Na poziciju:
-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.............19,00KM
II

II
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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: 02/5-40-1281/21
Datum. 26.08.2021.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 Agencija za razvoj malih
i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik, u mjesecu AVGUSTU,
da može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na
poziciji:
-412900-Ostali rashodi..................................6.050,00KM
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: 02/5-40-1261/21
Datum. 26.08.2021.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 Centru za socijalni
rad Ugljevik, u mjesecu JULU, da može izvršiti realokacija
budžetskih sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-412700-Rashodi za stručne usluge.....................54,00KM
Na poziciju:
-419100-Rashodi po sudskim rješenjima............54,00KM
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

04.10.2021.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se
objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1289/21
Datum. 30.08.2021.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 na poziciji:
Sa pozicije:
-412500-Rashodi za tekuće održavanje..........3.385,00KM
Na poziciju:
-511300-Izdaci za nabavku postrojenja i
opreme...............................................................3.385,00KM
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: 02/5-40-1285/21
Datum. 30.08.2021.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 Narodnoj biblioteci
Ugljevik, u mjesecu JULU, da može izvršiti realokacija
budžetskih sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-412900-Ostali rashodi......................................51,00KM
Na poziciju:
-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener..............51,00KM
II

04.10.2021.
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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: 02/5-40-1302/21
Datum. 02.09.2021.god

Zatim da može izvršiti i realokaciju budžetskih sredstava na
pozicijama:
Sa pozicije:
-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener...........720,00KM
Na poziciju:
-412300-Rashodi za režijski materijal.............720,00KM

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 AVGUSTU, da može
izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-511200-Izdaci za investiciono
održavanje...........................................................936,00KM
Na poziciju:
-516100-Izdaci za nabavku sitnog
inventara..............................................................936,00KM
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: 02/5-40-1309/21
Datum. 03.09.2021.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
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću
„Duško Radović“ Ugljevik, u mjesecu AVGUSTU, da može
izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-412200-Rashodi po osnovu
utr.el.ener......................................................2.000,00KM
-412400-Rashodi za materijal za posebne
namjene............................................................3.000,00KM
-412900-Ostali rashodi................................1.500,00KM

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: 02/5-40-1310 /21
Datum. 03.09.2021.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 JUSRC „Rudar“
Ugljevik, u mjesecu AVGUSTU, da može izvršiti realokacija
budžetskih sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-412300-Rashodi za režijski materijal............680,00KM
Na poziciju:
-412700-Rashodi za stručne usluge...................680,00KM
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: 02/5-40-1319/21
Datum. 06.09.2021.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 AVGUSTU, da može
izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:
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III

Sa pozicije:
-412200-Rashodi po osnovu utr.elek.ener..........461,00KM
Na poziciju:
-412900-Ostali rashodi....................................461,000KM
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: 02/5-40-1320/21
Datum. 06.09.2021.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 kulturu
„Filip Višnjić“ Ugljevik, u mjesecu AVGUSTU, da može
izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-412900-Ostali rashodi.................................5.075,00KM
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: 02/5-40-1323/21
Datum. 06.09.2021.god

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se
objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1318/21
NAČELNIK OPŠTINE
Datum. 06.09.2021.god
Vasilije Perić, dipl.ek

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 unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-412400-Rashodi za materijal za pos.namjene....90,00KM
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.

I
Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi
Ugljevik, u mjesecu AVGUSTU, da može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-412700-Rashodi za stručne usluge…............43.200,00KM
-412900-Ostali rashodi.............................. ..34.000,00KM
-415200-Grantovi u zemlji.............................80.000,00KM
-416100-Doznake građanima koje se isp.iz
budžeta............................................
..................50.000,00KM
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- 1344/21
Datum. 07.09.2021.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 Agenciji za razvoj malih
i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik, u mjesecu AVGUSTU,
da može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na
poziciji:
-411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih11.000,00KM
-411200-Rashodi za bruto naknade………........3.000,00KM
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.

04.10.2021.
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III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se
objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1336/21
Datum. 08.09.2021.god

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 1530/21
Datum. 07.09.2021.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:

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

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 AVGUSTU, da može
izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“
Ugljevik, u mjesecu AVGUSTU, da može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:
-412200-Rashodi po osn.utr.el.ener....................80,00KM

-411100-Rashodi za bruto plate zaposleni.12.000,00KM
-411200-Rashodi za bruto naknade…………...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“.

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- 1332/21
Datum. 07.09.2021.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 MARTU, da može izvršiti
realokacija budžetskih sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-411100-Rashodi za bruto plate........................500,00KM
Na poziciju:
-411400-Rashodi za otpremnine..........................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

Na poziciju:
-412900-Ostali rashodi.......................................80,00KM

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1333/21
Datum. 08.09.2021.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 AVGUSTU, da može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-411200-Rashodi za bruto naknade ................7.560,00KM
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- 1342/21
Datum. 10.09.2021.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“,
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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 na poziciji:
Sa pozicije:
-412500-Rashodi za tekuće održavanje.............180,00KM
Na poziciju:
-511300-Izdaci za nabavku postroj. i opreme…130,00KM
-516100-Izdaci za zalihe materijal....................50,00KM
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: 02/5-40-1353/21
Datum. 13.09.2021.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 unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-412200-Rashodi po osnovu utr.el.energ........2.600,00KM
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- 1354/21
Datum. 13.09.2021.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

04.10.2021.

I
Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava
Ugljevik, u mjesecu AVGUSTU, da može izvršiti unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-412900-Ostali rashodi................................20.000,00KM
-511100-Izdaci za izg.i prib.zgrada i
objekata............................................................48.000,00KM
Kao i realokaciju budžetskih sredstava sa sledećih pozicija:
Sa pozicije:
-511100-Izdaci za izg.i prib.zgrada i
objekata...........................................................48.000,00KM
Na poziciju:
-419100-Rashodi po sudskim
rješenjima.....................................................48.000,00KM
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: 02/5-40-1361/21
Datum. 13.09.2021.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 AVGUSTU, da može izvršiti
realokacija budžetskih sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-412200-Rashodi po osn.utr.el.energ..............239,00KM
Na poziciju:
-412300-Rashodi za režijski materijal.............94,00KM
-412900-Ostali rashodi....................................145,00KM
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: 02/5-40-1355/21
Datum. 16.09.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

04.10.2021.
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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:

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 SŠC „Mihailo
Petrović Alas“ Ugljevik, u mjesecu AVGUSTU, da može
izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

R J E Š E Nj E
I
Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni
rad Ugljevik, u mjesecu AVGUSTU, da može izvršiti
realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:
-412200-Rashodi po osn.utr.el.energ.................400,00KM

Sa pozicije:
-411200-Rashodi za bruto naknade..................1.556,00KM
-412300-Rashodi za režijski materijal............315,00KM
-413900-Rashodi za zatezne kamate.....................55,00KM
Sa pozicije Socijalne zaštite:
-416300-Pomoć pružiocima soc.zaštite.........871,00KM

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: 02/5-40-1365/21
Datum. 16.09.2021.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 Agencija za ravoj malih
i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik, u mjesecu AVGUSTU,
da može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-411300-Rashodi za nakna. plata zaposleni..1.875,00KM
-412700-Rashodi za stručne usluge.................3.339,00KM
Na poziciju:
-412900-Ostali rashodi..................................5.214,00KM
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: 02/5-40-1370/21
Datum. 17.09.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na poziciju:
-638100-Ostali izdaci.....................................1.556,00KM
-412400-Rashodi za tekuće održavanje..............315,00KM
-511300-Izdaci za nabavku opreme......................55,00KM
Na poziciju Socijalne zaštite:
-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener............871,00KM
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: 02/5-40-1368/21
Datum. 17.09.2021.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 unos
unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:
-412500-Rashodi za tekuće održavanje.............250,00KM
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- 1382/21

NAČELNIK OPŠTINE
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SLUŽBENI BILTEN OPŠTINE UGLjEVIK – Bрoj 9/21

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
Ugljevik, u mjesecu AVGUSTU, da može izvršiti realokacija
budžetskih sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-511200-Izdaci za investiciono održa.....94.603,00KM
Na poziciju:
-511100-Izdaci za izgradnju i pribavlj....94.603,00KM
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: 02/5-40-1417 /21
Datum. 24.09.2021.god

04.10.2021.

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 AVGUSTU, da može izvršiti
realokacija budžetskih sredstava na poziciji:
Sa pozicije:
-412200-Rashodi po osnovu utr.el.energ............253,00KM
-412600-Rashodi za službena putovanja............370,00KM
-412700-Rashodi za stručne usluge....................350,00KM
-511200-Izdaci za investiciono održavanje.....10,00KM
-511300-Izdaci za nabavku opreme....................135,00KM
Na poziciju:
-412900-Ostali rashodi.......................................123,00KM
-412300-Rashodi za režijski materijal.............850,00KM
-516100-Izdaci za nabavku sitnog inventara....145,00KM
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: 02/5-40-1424 /21
Datum. 04.10.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Nakon sravnjavanja sa izvornim tekstom utvrđeno
je, da je u Pravilniku o uslovima i načinu
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj privrede
na teritoriji opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine
Ugljevik 8/21) napravljena tehnička greška, te se
vrši
I S P R A V K A- D O P U N A

U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja
novčanih podsticaja za razvoj privrede na teritoriji
opštine Ugljevik u članu 4. stav (2) dodaju se
ispuštene riječi „ od 2.000 KM po“.

Sekretar Skupštine opštine Ugljevik
Duško Vićić
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