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БРОЈ 8/21 ГОД. LIX

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), као и
члана
89.
Статута
општине
Угљевик
(„Службени билтен општине Угљевик“, број:
7/17 и 5/21), Начелник општине Угљевик доноси
ПРАВИЛНИК

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА
НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ
ПРИВРЕДE НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
УГЉЕВИК
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1)Правилник
о
условима
и
начину
остваривања новчаних подстицаја за развој
привреде на територији општине Угљевик (у
даљем тексту: Правилник) прописују се
условикоје морају да испуњавају правна и
физичка лица (у даљем тексту: корисник) за
остваривање права на новчане подстицаје,
поступци за њихово остваривање, врста,
висина и начин исплате новчаних подстицаја,
обавезе које мора да испуни корисник након
примања новчаних подстицаја, као и потребна
документација.
Члан 2.
(1) Право на подстицајна средства и друге
облике подршке имају привредна друштва и

предузетници који имају сједиште или имају
регистроване пословне јединице на територији
општине Угљевик.
(2) Право на подстицајна средства и друге
облике подршке у привреди немају јавна
предузећа и јавне установе.
(3) Захтјев за остваривање права на новчане
подстицаје и документацију прописану овим
Правилником, корисници подносе Комисији за
подстицаје у привреди коју ће именовати
Начелник општине.
(4) Захтјеви се подносе током цијеле године и
одобравају се до истека буџетских средстава.
Члан 3.
(1) Подстицајна средства у складу са овим
правилником се одобравају за следеће намјене:
-Подршка запошљавању незапослених лица са
евиденције Завода за запошљавање РС,
Филијала Бијељина, Биро Угљевик.
-Подршка провођењу обука, доквалификација и
преквалификација незапослених особа за
познатог послодавца.
-Подршка реализовању развојних пројеката
значајних за остварење плана развоја и јачања
конкурентске способности субјеката мале
привреде.
II-ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА СА ЕВИДЕНЦИЈЕ
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ЗЗЗ РС
Члан 4.
(1) Подстицајна средства се додјељују
послодавцима који су запослили нове раднике,
а који су се налазили на евиденцији Завода за
запошљавање РС, Филијала Бијељина, Биро
Угљевик.
(2) Постицајна средства која се одобравају по
основу из става 1. овог члана износе
раднику.
Члан 5.
(1) Услови за додијелу подстицајних средстава
за
новозапослене
раднике
су:
да
новозапослене раднике задржи у сталном
радном односу (на неодређено вријеме)
најмање 1 (једну) годину од дана закључења
уговора о раду, - да новозапослене раднике
пријави на пуно радно вријеме (на 40 сати
седмично), - да не смањи број стално
запослених радника у периоду од 1 (једне)
године од дана закључења уговора о раду са
новозапосленим радником, осим у случају
нормалне флуктације радника. - да број
запослених није мањи у периоду од 6 (шест)
мјесеци који претходе мјесецу у којем је дошло
до закључења уговора са новозапосленим
радником, - да редовно измирује обавезе по
основу пореза и доприноса у складу са законом,
- средства се неће одобравати послодавцима
за раднике који су већ добили средства ЗЗЗ РС
у текућој години по истом основу, - да не
запошљава лица којима је код истог
послодавца престао радни однос у последњих
6(шест) мјесеци прије подношења захтјева,
(2) Послодавци уз захтјев морају доставити
следећу
документацију:
рјешење
о
регистрацији предузетника или привредног
друштва; - потврдa о регистрацији пореског
обвезника; - списак новозапослених радника, уз
достављање уговора о раду; - увјерење о
измиреним обавезама по основу јавних
прихода Пореска управа РС-ПЈ Бијељина; увјерење од Пореске управе РС, о запосленим
новопријављеним радницима; - доказ да
новозапослени радник има пребивалиште на
територији општине Угљевик; - овјерена изјава
послодавца да број запослених није мањи у
периоду од 6 (шест) мјесеци који претходе
мјесецу у којем је дошло до закључења уговора
са новозапосленим радником, те да не
запошљава лица којима је код истог
послодавца престао радни однос у последњих
6 (шест) мјесеци прије подношења захтјева. увјерење од Завода за запошљавање РС,
Филијала Бијељина, Биро Угљевик да су лица
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за која се подноси захтјев за подстицај била
евидентирана као незапослена на евиденцији
завода прије заснивања радног односа код
послодавца. - увјерење од Завода за
запошљавање РС, Филијала Бијељина, Биро
Угљевик да нису добили средства ЗЗЗ РС у
текућој години по истом основу,
(3) Послодавци који су новорегистровани као
предузетници могу остварити подстицај из
члана 4. уколико у периоду од претходних 6
(шест) мјесеци нису одјавили регистрацију
предузетничке радње на своје име или на име
чланова своје породице, што доказују
достављањем овјерене изјаве на наведене
околности са кућном листом.
III-ПОДРШКА ПРОВОЂЕЊУ ОБУКА,
ДОКВАЛИФИКАЦИЈА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА
ЗА ПОЗНАТОГ ПОСЛОДАВЦА.
Члан 6.
(1)Корисници ове подршке су послодавци, који
редовно измирују обавезе по основу пореза и
доприноса. Подршка подразумјева новчана
средства усмјерена на обуку, доквалификацију
и преквалификацију незапослених особе, без
обзира на радно искуство, које су пријављене
на евиденцији Завода за запошљавање РС,
Филијала Бијељина, Биро Угљевик, при чему Обуку и доквалификацију дефинишемо као
усавршавање у области истог или сличног
звања/занимања, а одвија се по интерном
програму код познатог послодавца, при чему
послодавац полазнику издаје потврду или
увјерење о завршеној обуци и струковном
усавршавању. - Преквалификација је сложенији
процес
који
подразумијева
обучавање
полазника за занимање другачије од оног које
су стекли формалним образовањем. Процес
преквалификације подразумијева да се обука
проводи
у
центру
или
установи
за
преквалификацију,
гдје
је
извођач
преквалификације дужан по завршетку исте
полазницима уручити цертификате/потврде о
преквалификацији.
(2) Дужина трајања обуке, доквалификације и
преквалификације износи највише 6 мјесеци, а
може бити реализована у центрима за обуку,
који су регистровани за ову дјелатност или код
послодавца по интерном програму
Уколико се обука одвија по интерном програму
код послодавца, исти је дужан незапослену
особу прије почетка обуке и доквалификације
примити у радни однос, при чему ће се особа
обучавати тј. доквалификовати кроз рад у
поменутој фирми. Надаље, уколико се обука,
доквалификација и преквалификација врши код
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послодавца, послодавац је дужан о свом
трошку осигурати полазнике за случај повреде
на раду и професионалног обољења у складу с
важећим прописима.
Члан 7.
(1)Послодавци ће сами вршити одабир
кандидата сходно интерним процедурама, а по
потреби и уз посредовање Завода за
запошљавање РС, Филијала Бијељина, Биро
Угљевик.
(2) У циљу реализације ове подршке, Општина
Угљевик ће послодавцима/ центрима за обуку корисницима ове подршке, ретроактивно у
једнократном износу, за ново запошљавање
суфинансирати
трошкове
обуке,
доквалификације
и
преквалификације
незапослених особа у максималном износу од
2.000 КМ по особи до 6 мјесеци обуке/ рада, уз
обавезу послодавца да особе чија се обука,
доквалификација
и
преквалификација
финансирају, по окончању исте, запосли на
период од још најмање 6 мјесеци.
(3) Ако су трошкови обуке, доквалификације и
преквалификације већи од 1.500 КМ, исти
падају на терет послодавца/ центра за обуку.
Члан 8.
(1)Општина Угљевик ће плаћење обавезе по
овом Програму вршити директно послодавцу/
извођачу
обуке,
доквалификације
и
преквалификације након завршетка исте и
достављања доказа да су полазници завршили
обуку, доквалификацију и преквалификацију
(цертификат, потврда или други валидни
доказ),
фактуре/захтјева
за
плаћање,
извјештаја о проведеној обуци од стране
послодавца/ извођача обуке те доказа да је
особи која је прошла обуку продужен радни
однос за још минимално 6 мјесеци.
(2)Послодавци – корисници овог програма
дужни су у радном односу задржати постојећи
број запослених који су имали у моменуту
подношења захтјева, осим у случајевима
одласка у пензију радника.
Члан 9.
(1)Послодавци уз захтјев за финансирање
обуке, доквалификације и преквалификацијe
морају доставити следећу документацију: рјешење о регистрацији предузетника или
привредног друштва; - потврдa о регистрацији
пореског обвезника; - увјерење о измиреним
обавезама по основу јавних прихода; - увјерење
од Завода за запошљавање РС, Филијала
Бијељина, Биро Угљевик да су лица за која се
подноси захтјев за финанисрање обуке,
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преквалификације и докфалификације била
евидентирана као незапослена на евиденцији
завода прије заснивања радног односа код
послодавца
тј.
почетка
спорвођења
преквалификације. - Предрачун или рачун
трошкова
послодавца/извођача
обуке,доквалификације и преквалификације, План и програм обуке, доквалификације и
преквалификације центра за обуку или
послодавца, уз добијене потврде или
сертификате.
Члан 10.
(1) У циљу оснаживања ове подршке, Општина
Угљевик ће радницима који обуку обављају по
интерном програму код послодавца на
територији општине Угљевик, а са којима
послодавци након завршетка обуке закључе
уговоре о раду на неодређено вријеме,
исплатити средства директно на текући рачун
радника у укупном износу од 600,00 КМ уз
достављен извјештај послодавца о успјешно
обављеној обуци,као подстицај запошљавању у
областима привреде гдје недостају одређена
занимања.
(2) Послодавац ће Комисији за подстицаје
доставити све неопходне податке за радника
који
је
завршио
наведену
обуку,
доквалификацију или преквалификацију.
(3) Корисници подршке за провођење обуке
доквалификације или преквалификације немају
право на подршку по основу новзапослених
лица са евиденције ЗЗЗ РС.
IV - ПОДРШКА РЕАЛИЗОВАЊУ РАЗВОЈНИХ
ПРОЈЕКАТА ЗНАЧАЈНИХ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПЛАНА РАЗВОЈА И ЈАЧАЊА КОНКУРЕНТСКЕ
СПОСОБНОСТИ МАЛЕ ПРИВРЕДЕ
Члан 11.
(1) Општина Угљевик ће пружити финансијску
подршку у виду суфинансирања реализације
развојних пројеката значајних за остварење
плана
развоја
и
јачања
конкурентске
способности привреде на тржишту.
(2) Подршка из става 1. обезбјеђује се и
реализује за: - набавку опреме, машина и
механизацију, везану за пословну дјелатност
корисника у износу већем од 1.000,00 КМ и изградњу пословних објеката.“
(3) Финансијаска подршка коју Општина
Угљевик обезбјеђује за пројекте из става 2. ће
се суфинансирати у вриједности 30% од укупне
вриједности извршеног улагања, с тим што
укупно новчани подстицај по једном пројекту
неће прелазити појединачно износ од 20.000,00
КМ:
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(4) Корисницима ове финансијске подршке
може се само једном одобрити наведни
новчани подстицај током текуће буџетске
године.
Члан 12.
(1)Корисници финансијске подршке из члана
11. могу бити:
(2) За набавку опреме, корисници могу бити
привредна друштва и предузетници, који уз
захтјев за подстицај морају доставити: рјешење о регистрацији предузетника или
привредног друштва - потврдa о регистрацији
пореског обвезника, - увјерење о измиреним
обавезама по основу јавних прихода, - фактура
или копија фактуре, уз коју се обавезно прилаже
и фискални рачун, са ставкама које су предмет
подстицаја, - број жиро-рачуна или број текућег
рачуна и назив банке код које је отворен рачун,
- овјерену изјаву да опрему, машине односно
механизацију неће отуђити у периоду од 5
година.
(3) За изградњу пословних објеката, корисници
могу бити привредна друштва и предузетници
као и физичка лица, који уз захтјев за подстицај
морају доставити: - рјешење о регистрацији
предузетника или привредног друштва (само
предузетници и привредна друштва) - потврдa
о регистрацији пореског обвезника (само
предузетници и привредна друштва), - увјерење
о измиреним обавезама по основу јавних
прихода (само предузетници и привредна
друштва), - потврдa банке о ликвидности (само
привредна друштва) - број жиро-рачуна или
број текућег рачуна и назив банке код које је
отворен рачун, - овјерену изјаву да објекте неће
отуђити у периоду од 8 година. - овјерену личну
карту за физичко лице са пребивалиштем на
територији Општине Угљевик, - овјерену копију
грађевинске и употребне дозволе са изводом из
пројекта са предрачунском вриједношћу
пословног објекта,
(4) Висина финансијске подршке се одређује на
основу достављеног рачуна за опрему, машине,
односно механизацију, а за пословне објекте на
основу предрачунске вриједности наведене у
главном пројекту.“
V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
(1)Надзор над спровођењем и извршавањем
одредби овог Правилника као и контролу
обавеза коју мора да испуни корисник након
примања новчаног подстицаја врши Комисија за
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подстицаје у привреди коју именује Начелник
општине.
Члан 14.
(1)Подстицајна средства за намјене по овом
Правилнику исплаћују се крајњим корисницима
до висине предвиђене Буџетом општине.
(2)Корисници права су дужни намјенски
користити подстицајна средства.
(3)Корисник финансијске подршке из овог
Правилника дужан је да врати подстицајна
средства уколико их ненамјенски утроши, да
нетачне податке или се не придржава услова
регулисаних овим правилником и то у року од
30 дана од дана доношења рјешења о
утврђивању неправилности.
(4)Корисник подршке за новозапосленог
радника у обавези је да два пута годишње
доставља увјерење о броју запослених радника
код послодавца са списком (увјерење издаје
Пореска управа) до истека једне године од дана
запошљавања радника.
(6)Корисници
права
морају
чувати
документацију на основу које су остварили
подстицајна средства у периоду од три године
од дана добијања подстицајних средстава.
Члан 15.
(1) Захтјеви за подносе током цијеле године.
Комисија за подстицаје у привреди ће вршити
пријем захтјева, комплетирати потребну
документацију и утврђивати да ли су испуњени
услови за одобравање подстицаја у складу са
одредбама Правилника, као и припрему
рјешења које се доставља на потпис
Начелнику.
(2) Поред подршке предвиђене чланом 3.
Начелник општине може својим појединачним
рјешењем одобрити средства у износу до
2.000,00
КМ,
на
име
подршке
новорегистрованим
предузећима,
старим
занатима, и другим случајевима за потребе
привреде
које
нису
обухваћене
овим
Правилником.
(3) Корисници подстицаја из става 2. oвог члана
немају права на друге подршке предвиђене
овим Правилником.
(4) Послодавци који су током 2021. године
запослили нове раднике са евиденције ЗЗЗ РС,
Филијала Бијељина, Биро Угљевик или
извршили одговарајућа улагања у опрему,
машине и механизацију или објекте прије
ступања на снагу овог Правилника, имају право
на наведену подршку.
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Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном билтену
Општине Угљевик“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број:02-12-13/21
Датум: 16.08.2021.год.
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10.
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за
2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић,дипл.ек.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број:02-370-26/21
Датум, 07.07.2021. године,

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске"
,број 97/16 и 36/19), члана 89. Статута општине
Угљевик („Службени билтен општине Угљевик", број
7/17), и члана 3. Правилника о утврђивању услова,
критеријума за избор најљепше уређеног дворишта
на подручју Општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, бр. 2/20), Начелник општине
Угљевик д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за избор најљепшег
уређеног дворишта
I
Именује се Комисија за избор најљепшег уређеног
дворишта по Јавном позиву у следећем саставу:
1.Душко Вићић, предсједник
2.Ружа Јовић, члан
3.Ружица Петричевић, члан
4.Тања Секулић Стевановић, члан
5.Горица Секулић , члан
II
Задатак Комисије је да обиђе све кандидате који су
се пријавили и испуњавају услове јавног позива,
сачинити фотодокументацију и оцјенити пријаве
према критеријума, предложити Начелнику општине
избор најљепшег уређеног дворишта.
III
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће
објављено у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

I
Oдобрава се буџетском
кориснику Општинска
управа, општине Угљевик, у мјесецу ЈУЛУ, да може
извршити унос унапријед буџетских средстава на
позицији:
-412900 – Остали расходи......................20.000,00КМ
-411300 – Расходи за накнаду плата запоселних за
вријеме боловања, родитељског одсуства и
осталих накнада плата..............................3.000,00КМ
-416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују из
буџета Републике, општина и
градова.....................................................10.000,00КМ
Затим да може извршити и реалокацију буџетских
средстава на позицијама:
Са позиције:
-413300– Расходи на основу камата на примљене
зајмове у земљи .......................................14.000,00КМ
На позицију:
-419100– Расходи по судски, рјешењи....14.000,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом
за унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1
овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1244 /21
Датум:11.08.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл. ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10.
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за
2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава
се
буџетском
кориснику
ЈУ
Средњошколски центар „Михаило Петровић Алас“
Угљевик, у мјесецу ЈУЛУ, да
може извршити
реалокација буџетских средстава:
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Са позиције:
-412200 - Расходи по основу утрошка енергије,
комуналних, комуникационих и транспортних
услуга..........................................................400,00КМ
На позицију:
-413900 – Расходи по основу затезних
камата.........................................................400,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом
за унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1
овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40- 1223/21
Датум:10.08.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл. ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10.
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за
2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центар за
културу „Филип Вишњић“
Угљевик, у мјесецу
АВГУСТУ, да
може извршити унос унапријед
буџетских средстава на позицији:
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члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10.
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за
2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СРЦ „Рудар“
Угљевик, у мјесецу АВГУСТУ, да може извршити
реалокација буџетских средстава:
Са позиције:
-412400 - Расходи за материјал за посебне
намјене...........................................................45,00КМ
На позицију:
-4123700 – Расходи за стручне услуге........45,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом
за унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1
овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1219/21
Датум:10.08.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл. ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10.
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за
2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси:

-412900 – Остали расходи........................8.000,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом
за унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1
овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1222/21
Датум:10.08.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл. ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и

РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Агенцији за развој
малих и средњих предузећа Општине Угљевик , у
мјесецу ЈУЛУ, да може извршити унос унапријед
буџетских средстава на позицији:
-411100 – Расходи за бруто плате
запослених....................................................600,00КМ
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом
за унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1
овог Рјешења.
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III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1200/21
Датум:05.08.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл. ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10.
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за
2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Дјечији вртић
„Душко Радовић“, у мјесецу ЈУЛУ, да може извршити
унос унапријед буџетских средстава на позицији:
-412400 – Расходи за материјал за посебне
намјене.....................................................5.000,00КМ
-412900 – Остали расходи......................3.000,00КМ
-419100 – Расходи за судска рјешења......125,00КМ
Затим да може извршити и реалокацију буџетских
средстава на позицијама:
Са позиције:
-419100 – Расходи за судска рјешења.........500,00КМ
-412600 – Расходи за службена путовања..800,00КМ
На позицију:
-412500 – Расходи за текуће одржавање.1.300,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом
за унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1
овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1180/21
Датум:04.08.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић,дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10.
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за
2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси:

РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском
кориснику
Народна
библиотека, у мјесецу ЈУЛУ, да може извршити
реалокацију буџетских средстава:
Са позиције:
-412900 – Остали
расходи.......................................................2.000,00КМ
-511300 – Издаци за набавку постројења и
опреме........................................................1.500,00КМ
На позицију:
-412239 – Расходи за остале комуналне таксе и
услуге.........................................................3.500,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом
за унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1
овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1193/21
Датум:04.08.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић,дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10.
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за
2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Агенцији за развој
малих и средњих предузећа Општине Угљевик ,у
мјесецу ЈУНУ , да може извршити унос буџетских
средстава на позицији:
Са позиције:
-412900-Остали расходи..............................200,00КМ
На позицију:
-412200-Расходи по основу утр.ел.енер......200,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом
за унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1
овог Рјешења.
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16.8.2021.

III

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

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у „Службеном билтену општине
Угљевик“.

II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом
за унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1
овог Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1092/21
Датум:13.07.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић,дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10.
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за
2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1080/21
Датум. 13.07.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СРЦ „Рудар“
Угљевик, у мјесецу ЈУНУ, да може извршити унос
унапријед буџетских средстава на позицији:

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10.
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за
2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси:

-412600-Расходи по основу путовања..........25,00КМ

РЈЕШЕЊЕ

II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом
за унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1
овог Рјешења.

I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру за
социјални рад Угљевик, у мјесецу ЈУНУ, да може
извршити унос унапријед буџетских средстава на
позицији:

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у „Службеном билтену општине
Угљевик“.

-411200-Расходи за бруто накнаде..........1.554,00КМ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1084/21
Датум. 13.07.2021.год

Са позиције:
-411200-Расходи за бруто накнаде..........1.554,00КМ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10.
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за
2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава
се
буџетском
кориснику
ЈУ
Средњошколски центар „Михаило Петровић Алас“
Угљевик, у мјесецу ЈУНУ, да може извршити унос
унапријед буџетских средстава на позицији:

Затим да може извршити и реалокацију буџетских
средстава на позицијама:

На позицију:
-638100-Остали издаци из трансакција.....1.554,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом
за унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1
овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1101/21
Датум. 14.07.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек
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16.8.2021.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10.
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за
2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
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II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом
за унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1
овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у „Службеном билтену општине
Угљевик“.

I
Oдобрава
се
буџетском
кориснику
ЈУ
Средњошколски центар „Михаило Петровић Алас“
Угљевик, у мјесецу ЈУНУ, да може извршити унос
унапријед буџетских средстава на позицији:

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1109/21
Датум:15.07.2021.год

-412500-Расходи за режијски материјал.....300,00КМ
Затим да може извршити и реалокацију буџетских
средстава на позицијама:
Са позиције:
-412200-Расходи по основу утр.елек.енер...500,00КМ

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10.
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за
2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси:

На позицију:
-413900-Расходи за затезне камате............500,00КМ

РЈЕШЕЊЕ

II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом
за унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1
овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1108/21
Датум. 15.07.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10.
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за
2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић,дипл.ек

I
Oдобрава се буџетском
кориснику Општинској
управи Угљевик, у мјесецу ЈУНУ, да може извршити
унос унапријед буџетских средстава на позицији:
-411100-Расходи за бруто плате
запослених................................................13.260,00КМ
-411400-Расходи за отпремнине и
јубиларне.....................................................1.406,00КМ
-412500-Расходи за текуће одржавање..30.100,00КМ
-511100-Издаци за изг.и приб.стамбени
објеката....................................................120.153,00КМ
Затим да може извршити и реалокацију буџетских
средстава на позицијама:
Са позиције:
-411200-Расходи за бруто накнаде
запослених.....................................................700,00КМ
-487400-Трансфери фондовима
обав.соц.осигурање.........................................15,00КМ
-511100-Издаци за изг.и приб.стамбених
објеката......................................................92.153,00КМ

РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру за
културу „Филип Вишњић“ Угљевик ,у мјесецу ЈУНУ ,
да може извршити унос буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-412900-Остали расходи..............................200,00КМ
На позицију:
-413900-Расходи по основу затезних
камата...........................................................200,00КМ

На позицију:
-411300-Расходи на накнаду плата за вријеме
боловања........................................................700,00КМ
-487300-Трансфери јединицима локалне
самоуправе.....................................................15,00КМ
-518100-Издаци за улагање на туђим
некретнинама..........................................92.153,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом
за унос оперативног буџета да може на основу овог

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 8/21

10

Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1
овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1130 /21
Датум. 16.07.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10.
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за
2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском
кориснику Општинској
управи Угљевик ,у мјесецу ЈУНУ , да може извршити
унос буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-412900-Остали расходи..........................15.360,00КМ
На позицију:
-631900-Остали издаци..............................9.660,00КМ
-419100-Расходи по судским рјешењима..5.700,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом
за унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1
овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1129/21
Датум:15.07.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић,дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10.
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за
2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру за
социјални рад Угљевик, у мјесецу ЈУНУ, да може
извршити унос унапријед буџетских средстава на
позицији:

16.8.2021.

-411100-Расходи за бруто плате
запослених..................................................7.149,00КМ
-411200-Расходи за бруто накнаде
запослених..................................................5.195,00КМ
-412900-Остали расходи...............................287,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом
за унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1
овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1119/21
Датум. 19.07.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10.
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за
2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Дјечији вртић
„Душко Радовић“ Угљевик, у мјесецу ЈУНУ, да може
извршити унос унапријед буџетских средстава на
позицији:
-411100-Расходи за бруто плате
запослених................................................20.000,00КМ
-411200-Расходи за бруто накнаде.........19.000,00КМ
-412300-Расходи за режијски материјал...1.000,00КМ
-412400-Расходи за материјал за
посеб.намјене.............................................4.600,00КМ
-412700-Расходи за стручне услуге..........1.000,00КМ
-412900-Остали расходи............................4.000,00КМ
-413900-Расходи за затезне камате..............25,00КМ
Затим да може извршити и реалокацију буџетских
средстава на позицијама:
Са позиције:
-412600-Расходи за службена путовања.....100,00КМ
-511300-Издаци за набавку опреме...............24,00КМ
На позицију:
-516100-Издаци за набавку ситног
инвентара......................................................24,00КМ
-412500-Расходи за текуће одржавање....100,00КМ
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II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом
за унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1
овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1122 /21
Датум. 20.07.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10.
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за
2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси:

РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском
кориснику Народној
библиотеци Угљевик ,у мјесецу ЈУНУ , да може
извршити унос буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-412900-Остали расходи...............................34,00КМ
На позицију:
-412300-Расходи за режијски
материјал.......................................................34,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом
за унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1
овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1126/21
Датум:20.07.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић,дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10.
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за
2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
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Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Дјечијем
вртићу „Душко Радовић“ Угљевик ,у мјесецу ЈУНУ ,
да може извршити унос буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-412600-Расходи за службена путовања......13,00КМ
На позицију:
-413900-Расходи за затезне камате..............13,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом
за унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1
овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1127/21
Датум:20.07.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић,дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10.
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за
2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру за
социјални рад Угљевик, у мјесецу ЈУНУ, да може
извршити унос унапријед буџетских средстава на
позицији:
-411200-Расходи за бруто накнаде..............993,00КМ
-412200-Расходи по основу утр.ел.енер.....409,00КМ
Затим да може извршити и реалокацију буџетских
средстава на позицијама:
Са позиције:
-412600-Расходи за службена путовања......62,00КМ
-412300-Расходи за режијски материјал.........7,00КМ
Са позиције Социјалне заштите:
-416300-Дознаке за помоћи
пруж.соц.заштите......................................1.524,00КМ
На позицију:
-412900-Остали расходи.................................7,00КМ
-412700-Расходи за стручне услуге.............62,00КМ
На позицију Социјалне заштите:
-412200-Расходи по основу утр.елек.енер1.160,00КМ
-419100-Расходи по судским рјешењима....364,00КМ
Одобрава се Социјалној заштити да може, у мјесецу
ЈУНУ, извршити унапријед унос буџетских средстава
на позицији:
-416100-Дознаке на име социјалне зашт.30.305,00КМ

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 8/21
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II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом
за унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1
овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1122 /21
Датум. 20.07.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10.
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за
2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Oпштинској
управи Угљевик, у мјесецу ЈУНУ, да може извршити
унос унапријед буџетских средстава на позицији:
-412500-Расходи за текуће одржавање......700,00КМ
-412700-Расходи за стручне услуге.........5.000,00КМ
-412800-Расходи за одрж.јавних
површина...................................................8.730,00КМ
-511100-Издаци за набавку зграда и
објеката....................................................41.000,00КМ
-516100-Издаци за набавку ситног
инвентара...................................................1.845,00КМ
Затим да може извршити и реалокацију буџетских
средстава на позицијама:
Са позиције:
-412900-Остали расходи............................432,00КМ
На позицију:
-631900-Остали издаци..............................432,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом
за унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1
овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40- 1145 /21
Датум. 23.07.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

16.8.2021.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10.
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за
2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СРЦ „Рудар“
Угљевик, у мјесецу ЈУЛУ, да може извршити унос
унапријед буџетских средстава на позицији:
-511300-Издаци за набавку постојења и
опреме.......................................................1.700,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом
за унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1
овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1139/21
Датум. 26.07.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10.
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за
2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СРЦ „Рудар“
Угљевик ,у мјесецу ЈУЛУ , да може извршити унос
буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-412500-Расходи за текуће одржавање...1.940,00КМ
На позицију:
-511300-Издаци за набавку постојења и
опреме......................................................1.940,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом
за унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1
овог Рјешења.

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 8/21

16.8.2021.

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
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Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру за
социјални рад Угљевик ,у мјесецу ЈУЛУ , да може
извршити унос буџетских средстава на позицији:
Са позиције Социјалне заштите:
-416300-Дознаке пружиоцима
соц.заштите....................................................918,00КМ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1140/21
Датум:26.07.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић,дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10.
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за
2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Центру за
културу „Филип Вишњић“ Угљевик ,у мјесецу ЈУЛУ ,
да може извршити унос буџетских средстава на
позицији:
Са позиције:
-412900-Остали расходи......................14.000,00КМ
-411100-Бруто плате запослених..........5.000,00КМ
На позицију:
-412400-Расходи за материјал за
пос.намјене.................................................2.500,00КМ
-412500-Расходи за текуће одржавање..10.000,00КМ
-412700-Расходи за стручне услуге..........6.500,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом
за унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1
овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у „Службеном билтену општине
Угљевик“.

На позицију Социјалне заштите:
-412200-Расходи по основу утр.ел.енер......918,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом
за унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1
овог Рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1158/21
Датум:30.07.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић,дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10.
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за
2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ Дјечијем
вртићу „Душко Радовић“ Угљевик, у мјесецу ЈУЛУ, да
може извршити унос унапријед буџетских средстава
на позицији:
-411200-Расходи за бруто накнаде.........15.000,00КМ
-412700-Расходи за стручне услуге..........3.000,00КМ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1138/21
Датум:27.07.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић,дипл.ек

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени
билтен општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10.
Одлуке о извршењу буџета општине Угљевик за
2021. годину, Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I

Затим да може извршити и реалокацију буџетских
средстава на позицијама:
Са позиције:
-412700-Расходи за стручне услуге............969,00КМ
На позицију:
-412500-Расходи за текуће одржавање.......319,00КМ
-412300-Расходи за режијски материјал......650,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом
за унос оперативног буџета да може на основу овог
Рјешења извршити унос исте позиције по тачци 1
овог Рјешења.
III
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Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто
ће се објавити у „Службеном билтену општине
Угљевик“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1231/21
Датум. 17.08. .2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

16.8.2021.

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 8/21

16.8.2021.
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