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БРОЈ 9/21 ГОД. LIX

На основу члана 59. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 97/16 и 36/19), члана 48. став 4. Закона
о службеницима и намјештеницима у јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске”, број: 97/16) и члана 68. став 1. тачка 8.
(„Службени билтен општине Угљевик“, број 7/17 и
5/21) Начелник општине Угљевик д о н о с и

5. Одсијек за инспекцијске послове и
6. Територијална ватрогасна јединица.“

Члан 2.
Члан 11. мијења се и гласи:
„ 2.1.2. Одјељење за привреду

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ УГЉЕВИК

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Општинској управи
Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, број
2/21 и и 7/21) члан 5. мијења се и гласи:
„Члан 5.
Самостални одсијеци
Самостални одсијеци у Општинској управи су
следећи:
1. Одсијек за јавне набавке, инвестиције и надзор,
2. Одсијек за послове цивилне заштите,
3. Одсијек за послове скупштине и људске ресурсе,
4. Одсијек комуналне полиције,

Члан 11.
Дјелокруг рада и унутрашња организација
(1) Одјељење за привреду врши стручне и управне
послове из надлежности општине који се односе на:
програм развоја општине, индустрију, занатство,
трговину, угоститељство, туризам, путеве, заштита
природних добара, инспекцијски послови из области
заштите животне средине и планирања привредноекономског развоја и подстицаја развоја малих и
средњих предузећа
(2) У Одјељењу за привреду организују се одсијеци
и то:
1.Одсијек за привреду,
2.Одсијек за студијско-аналитичке послове у
привреди и планирање привредно-економског
развоја
(2.1.) У Одсијеку за привреду обављају се следећи
послови:
-израда анализа, информација и извештаја из
области привреде,
-припрема и обрада материјала за сједнице
Скупштине општине,
-сарадња са приватним сектором, представницима
малих,
средњих
и
стратешких
предузећа,
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удружењима
грађана
и
међународним
организацијама за подршку приватном сектору и
другим асоцијацијама,
-најсложенији стручни и управно-правни послови у
првостепеном поступку доношења рјешења за
обављање привредне и предузетничке делатности,
-вођење службене евиденције из надлежности
Одсјека (регистар предузетника, регистар издатих
рјешења по врстама дјелатности, регистар издатих
рјешења о испуњавању минимално-техничких
услова за сједиште и дјелатност правних лица),
-учешће у раду комисија које именује Начелник
општине и Скупштина општине,
-израда планова, програма рада и извештаја о раду
Одсјека,
-издавање увјерења и потврда о чињеницама о
којима се води службенаевиденција,
-израда нацрта општих и других нормативних аката
из делокруга рада Одјељења,
-спровођење задатака дефинисаних Стратегијом
развоја општине и другим плановима и програмима
из дјелокруга рада Одсијека,
- учешће у изради Програма рада Скупштине
општине и израда Програма рада Одјељења,
-издавање сагласности за прикључење прилазног
пута на локални и некатегорисани пут,
-издавање сагласности за постављање натписа
поред локалних и некатегорисаних путева,
-издавање
сагласности
за
постављање
инсталација, везано за локалне и некатегорисане
путеве и путни појас,
-издавање сагласности за постављање објеката и
постројења у путни и заштитни појас локалних и
некатегорисаних путева,
-старање о примјени прописа који се односе на
локалне и некатегорисане путеве,
-рад на праћењу надзора и прегледање радова на
изградњи, реконструкцији и одржавању путева и
објеката на путевима,
-праћење радова на отклањању недостатака на
путевима који угрожавају безбједност саобраћаја
и стабилност објеката,
-инспекцијски послови из области заштите животне
средине.
(2.2) У Одсијеку за студијско-аналитичке послове у
привреди и планирање привредно-економског
развоја обављају се следећи послови:
-студијски и аналитички послови из области
привреде (индустрија, трговина и снабдијевање,
угоститељство и туризам, занатство, саобраћај и
везе),
-планирање привредног развоја и подстицаја
развоја малих и средњих предузећа,
-обрада статистичких података о стању привреде и
запошљавања,
-израда аналитичко-информативних материјала из
надлежности одсијека,
-анализа критерија за додјелу подстицајних
средстава,
-обављање послова за управљање развоја
општине,
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-организовање и спровођење процеса стратешког
планирања у привреди,
-припрема и ажурирање планова имплементације
Стратегије развоја.“
Члан 3.
У тачки 2.2. подтачка 2.2.5. мијења се и гласи:
„2.2.5. Одсијек за инспекцијске послове
Члан 20.
Дјелокруг рада и унутрашња организација
Одсијек за инспекцијске послове врши
управне и стручне послове из надлежности општине
који се односе на инспекцијске послове из области:
промета роба и услуга, здравствене заштите
животиња, рада, друмског саобраћаја, заштите
хране, здравствено-санитарне заштите и друге
послове који му се посебним актима ставе у
дјелокруг рада.“
Члан 4.
Подтачка 2.2.5. постаје подтачка 2.2.6.
Члан 5.
У члану 36. Систематизација радних мјеста у
Одјељку V-2 Oдјељење за привреду, у А) Одсијеку
за привреду послије тачке 4. додаје се тачка 5 и
гласи:
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5. ОПШТИНСКИ ЕКОЛОШКИ ИНСПЕКТОР

Категорија:

- четврта категорија

Звање:

- не разврстава се

Опис послова:

- врши инспекцијски надзор у погледу придржавања
прописа који се односе на: заштиту животне средине,
екологије, управљања отпадом и у другим подручјима
када је то одређено посебним прописом,
- извршава послове утврђене по Закону о инспекцијама у
Републици Српској
- обавља и друге послове по налогу начелника одјељења,

Сложеност послова:

- сложени послови у којима се примјењују утврђене методе
рада, поступци или стручне технике.
- самосталност у раду ограничена је повременим надзором
и помоћи непосредног руководиоца у рјешавању
сложених стручних питања,
- одговара за правилну примјену метода рада, поступака
или стручних техника,
- да у вршењу надзора не предузме, предложи или одреди
мјеру за коју је овлаштен,,
- да предложи или покрене поступак пред надлежним
органом због утврђене незаконитости, односно
неисправности,,
- да не прекорачи своја законска овлаштења,

Самосталност у раду:

Одговорност:

- за свој рад одговара шефу одсијека
Пословна комуникација:

Статус:

- контакти унутар и изван органа у којима је потребно да се
дјелатворно
пренесу
информације
које
служе
остваривању циљева рада општине,
- општински службеник, инспектор

Услови:

- ВСС или први циклус студија са 240 ЕЦТС бодова,
дипломирани еколог, дипломирани инжењер заштите
околине, дипломирани инжењер технологије
- три године радног искуства у траженом степену
образовања,
- положен стручни испит за рад у општинској управи,

Број извршилаца:

- 1 извршилац
Члан 6.

У истом Одјељку, Б) Одсијек за инспекцијске послове се брише, а В) Одсијек за студијскоаналитичке послове и планирање привредно-економског развоја постаје Б) Одсијек за студијскоаналитичке послове и планирање привредно-економског развоја.
Члан 7.
У Одјељку V-5 Одјељење за финансије, А) Одсијек за рачуноводство и трезор у тачки 2. Самостални
стручни сарадник за главну књигу трезора, плаћање и поравнање у Условима алинеја 4 и 5 бришу
се.
Члан 8.
Одјељак V-11 мијења се и гласи:
„ V-11 ОДСИЈЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
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1. ШЕФ ОДСИЈЕКА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Категорија:
- друга категорија
Звање:

-

не разврстава се

Опис послова:

-

организује и руководи радом одсијека,

-

организује по потреби и налогу ванредне контроле,

-

-

врши распоред послова и задатака за извршиоце по
плану рада инспектора одсијека,
прати прописе из надлежности одсијека и са истим
упознаје извршиоца,
припрема и учествује у изради мјесечног и годишњег
плана рада инспектора одсјека,
сакупља мјесечне извјештаје о раду инспектора и
доставља Инспекторату,
води евиденцију о присуству радника на послу,

-

оцјењује раднике,

-

сачињава годишњи извјештај о раду одсијека,

-

обавља и друге послове по налогу начелника општине,

Сложеност:

-

Самосталност у раду:

-

Одговорност:

-

сложени послови у којима се значајно утиче на
остваривање
циљева
рада
уже
унутрашње
организационе јединице
висок степен самосталности који је у раду ограничен
повременим
надзором
и
помоћи
непосредног
руководиоца у рјешавању сложених стручних питања
одговорност за послове и одлуке којима се битно утиче
на остваривање циљева рада одсијека, што може да
укључи одговорност за руковођење
одговара за организацију и рад одијека,

-

-

одговара за извршење планова и програма рада
Одсијека и одлука и закључака Скупштине општине,
одговара за законитост општих и појединачних аката које
припрема по налогу Начелника општине,
за свој рад одговоран је начелнику одјељења,
контакти унутар и изван органа у којима је понекад
потребно да се дјелотворно пренесу информације које
служе остваривању циљева рада одсјека
општински службеник, шеф одсијека

-

Пословна комуникација:

-

Статус:

-

Услови:

-

-

ВСС, техничког или друштвеног смјера или први циклус
студија са најмање 240 ЕЦТС бодова;
најмање три године радног искуства у траженом степену
образовања,
положен стручни испит за рад у општинској управи,

-

1 извршилац

-

Број извршилац:

2. ОПШТИНСКИ ТРЖИШНИ ИНСПЕКТОР
Категорија:

-

четврта категорија

Звање:

-

не разврстава се

04.10.2021.

Опис послова:
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-

Сложеност послова:

-

Самосталност у раду:

-

Одговорност:

-

-
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врши надзор над тржиштем у погледу придржавања
прописа који се односе на трговину, угоститељство,
туризам, услуге, заштиту потрошача, цијене, мјерне
јединице и мјерила, интелектуалну својину, квалитет и
безбиједност непрехрамбених производа и у другим
управним подручјима када је то одређено посебним
прописом,
извршава послове утврђене по Закону о инспекцијама у
Републици Српској
обавља и друге послове по налогу шефа одсјека,
сложени послови у којима се примјењују утврђене
методе рада, поступци или стручне технике.
самосталност у раду ограничена је повременим
надзором и помоћи непосредног руководиоца у
рјешавању сложених стручних питања,
одговара за правилну примјену метода рада, поступака
или стручних техника,
да у вршењу надзора не предузме, предложи или одреди
мјеру за коју је овлаштен,,
да предложи или покрене поступак пред надлежним
органом због утврђене незаконитости, односно
неисправности,
да не прекорачи своја законска овлаштења,

-

да својом грешком не проузрокује материјалну и
нематеријалну штету субјекту,
за свој рад одговара шефу одсијека

Пословна комуникација:

-

Статус:

-

контакти унутар и изван органа у којима је потребно да
се дјелатворно пренесу информације које служе
остваривању циљева рада општине,
општински службеник, инспектор

Услови:

-

-

ВСС или први циклус студија са 240 ЕЦТС бодова,
факултет друштвених или техничких наука
три године радног искуства у траженом степену
образовања,
положен стручни испит за рад у општинској управи,

-

1 извршилац

-

Број извршилаца:

3. ОПШТИНСКИ ИНСПЕКТОР ЗА ХРАНУ И ЗДРАВСТВЕНИ ИНСПЕКТОР
Категорија:

-

четврта категорија

Звање:

-

не разврстава се

Опис послова:

-

врши надзор у погледу придржавања прописа који се
односе на храну у спољнотрговинском и унутрашњем
надзору, надзор над санитарно- хигијенским стањем
објеката у којима се врши производња и промет хране
и у другим управним подручјима када је то одређено
посебним прописом,
врши надзор у погледу придржавања прописа који се
односе на обављање здравствене дјелатности,
лијекове и медицинска средства, љековите воде и
др.дјелатности утврђене Законом о инспекцијама,
извршава послове утврђене по Закону о инспекцијама
у Републици Српској

-

-
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-

обавља и друге послове по налогу шефа одсијека,

Сложеност послова:

-

Самосталност у раду:

-

Одговорност:

-

-

сложени послови у којима се примјењују утврђене
методе рада, поступци или стручне технике.
самосталност у раду ограничена је повременим
надзором и помоћи непосредног руководиоца у
рјешавању сложених стручних питања,
одговара за правилну примјену метода рада, поступака
или стручних техника,
да у вршењу надзора не предузме, предложи или
одреди мјеру за коју је овлаштен,,
да предложи или покрене поступак пред надлежним
органом због утврђене незаконитости, односно
неисправности,
да не прекорачи своја законска овлаштења,

-

за свој рад одговара шефу одсијека

Пословна комуникација:

-

Статус:

-

контакти унутар и изван органа у којима је потребно да
се дјелатворно пренесу информације које служе
остваривању циљева рада општине,
општински службеник, инспектор

Услови:

-

-

-

ВСС или први циклус студија са 240 ЕЦТС бодова,
дипломирани санитарни инжињер, доктор медицине
три године радног искуства у траженом степену
образовања,
положен стручни испит за рад у општинској управи,

-

1 извршилац

-

Број извршилаца:

4. ОПШТИНСКИ ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСПЕКТОР
Категорија:

-

четврта категорија

Звање:

-

не разврстава се

Опис послова:

-

Сложеност послова:

-

Самосталност у раду:

-

Одговорност:

-

врши инспекцијски надзор у погледу придржавања
прописа који се односе на: здравствену заштиту
животиња, заштиту и добробит животиња, ветеринарску
дјелатност, ветеринарске лијекове и додатке и у другим
управним подручјима када је то одређено посебним
прописом,
- извршава послове утврђене по Закону о инспекцијама у
Републици Српској,
- обавља и друге послове по налогу шефа одсијека,

-

сложени послови у којима се примјењују утврђене
методе рада, поступци или стручне технике.
самосталност у раду ограничена је повременим
надзором и помоћи непосредног руководиоца у
рјешавању сложених стручних питања,
одговара за правилну примјену метода рада, поступака
или стручних техника,
да у вршењу надзора не предузме, предложи или одреди
мјеру за коју је овлаштен,,

04.10.2021.
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-

да предложи или покрене поступак пред надлежним
органом због утврђене незаконитости, односно
неисправности,
да не прекорачи своја законска овлаштења,

-

за свој рад одговара шефу одсијека

Пословна комуникација:

-

Статус:

-

контакти унутар и изван органа у којима је потребно да
се дјелатворно пренесу информације које служе
остваривању циљева рада општине,
општински службеник, инспектор

Услови:

-

-

-

ВСС или први циклус студија са 240 ЕЦТС бодова,
доктор ветерине
три године радног искуства у траженом степену
образовања,
положен стручни испит за рад у општинској управи,

-

1 извршилац

-

Број извршилаца:

5. ОПШТИНСКИ ИНСПЕКТОР РАДА
Категорија:

- четврта категорија

Звање:

- не разврстава се

Опис послова:

- врши инспекцијски надзор у погледу придржавања
прописа који се односе на: запошљавање, рад и радне
односе, безбиједност и здравље на раду и другим
подручјима када је то одређено посебним прописом,
- извршава послове утврђене по Закону о инспекцијама у
Републици Српској,
- обавља и друге послове по налогу шефа одсијека,

Сложеност послова:

- сложени послови у којима се примјењују утврђене методе
рада, поступци или стручне технике.
- самосталност у раду ограничена је повременим надзором
и помоћи непосредног руководиоца у рјешавању
сложених стручних питања,
- одговара за правилну примјену метода рада, поступака
или стручних техника,
- да у вршењу надзора не предузме, предложи или одреди
мјеру за коју је овлаштен,,
- да предложи или покрене поступак пред надлежним
органом због утврђене незаконитости, односно
неисправности,
- да не прекорачи своја законска овлаштења,

Самосталност у раду:

Одговорност:

- за свој рад одговара шефу одсијека
Пословна комуникација:
Статус:
Услови:

- контакти унутар и изван органа у којима је потребно да се
дјелатворно
пренесу
информације
које
служе
остваривању циљева рада општине,
- општински службеник, инспектор
- ВСС или први циклус студија са 240 ЕЦТС бодова,
дипломирани правник
- три године радног искуства у траженом степену
образовања,
-

положен стручни испит за рад у општинској управи,
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04.10.2021.

1 извршилац

-

6. ОПШТИНСКИ САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР
Категорија:

-

четврта категорија

Звање:

-

не разврстава се

Опис послова:

-

извршава послове утврђене по Закону о инспекцијама
у Републици Српској
врши инспекцијски надзор у погледу придржавања
прописа који се односе на: јавне путеве и друмски
саобраћај, станице за техничке прегледе возила,
жељезнице и жељезнички саобраћај, водни
саобраћај, поштански саобраћај, телекомуникације и
у другим управним подручјима када је то одређено
посебним прописом,
обавља и друге послове по налогу шефа одсијека,

-

Сложеност послова:

-

Самосталност у раду:

-

Одговорност:

-

-

сложени послови у којима се примјењују утврђене
методе рада, поступци или стручне технике.
самосталност у раду ограничена је повременим
надзором и помоћи непосредног руководиоца у
рјешавању сложених стручних питања,
одговара за правилну примјену метода рада,
поступака или стручних техника,
да у вршењу надзора не предузме, предложи или
одреди мјеру за коју је овлаштен,,
да предложи или покрене поступак пред надлежним
органом због утврђене незаконитости, односно
неисправности,,
да не прекорачи своја законска овлаштења,

-

за свој рад одговара шефу одсијека

Пословна комуникација:

-

Статус:

-

контакти унутар и изван органа у којима је потребно
да се дјелатворно пренесу информације које служе
остваривању циљева рада општине,
општински службеник, инспектор

Услови:

-

-

-

ВСС или први циклус студија са 240 ЕЦТС бодова,
дипломирани инжењер саобраћаја или дипломирани
инжењер грађевинарства
три године радног искуства у траженом степену
образовања,
положен стручни испит за рад у општинској управи,

-

1 извршилац

-

Број извршилаца:

Члан 9.
Одјељци V-11, V-12 и V-13 постају Одјељци V-12, V-13 и V-14.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а биће објављен „Службеном билтену општине
Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-12-15/21
Датум, 04.10.2021.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић,дипл.ек.
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04.10.2021.

На основу члана 59. став 1. тачка 7. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19), члана
48. став. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике
Српске (Службени гласник Републике Српске“
број 97/16 и 36/19) и члана 68. став 1. тачка 7.
Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број: 7/17 и 5/21) Начелник
општине Угљевик д о н о с и
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ УГЉЕВИК

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Општинске управе
Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“,
број 2/21) члан 9. мијења се и гласи:
„Самостални одсијеци
Члан 9.
Самостални одсијеци у Општинској управи су
следећи:
1.Одсијек за јавне набавке, инвестиције и
надзор,
2.Одсијек за послове цивилне заштите,
3.Одсијек за послове скупштине и људске
ресурсе,
4.Одсијек комуналне полиције,
5.Одсијек за инспекцијске послове и
6.Територијална ватрогасна јединица“.
Члан 2.
Члан 12. мијења се и гласи:
„2.2.Одјељење за привреду
Дјелокруг рада
Члан 12.
Одјељење за привреду врши управне и стручне
послове из надлежности општине који се
односе на: програм развоја општине, студијске
и аналитичке послове из области привреде
(индустрија,
занатство,
трговина,
угоститељство, туризам, путеве, заштита
природних добара, програм развоја општине,
инспекцијски послови из области заштите
животне средине, планирање привредноекономског развоја и подстицаја развоја малих
и средњих предузећа и друге послове који му се
посебним актима ставе у дјелокруг рада.
Члан 3.
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Члан 21. мијења се и гласи:
„3.5. Одсијек за инспекцијске послове
Дјелокруг рада
Члан 21.
Одсијек за инспекцијске послове врши управне
и стручне послове из надлежности општине који
се односе на инспекцијске послове из области:
промета роба и услуга, здравствене заштите
животиња, рада, друмског саобраћаја, заштите
хране, здравствено-санитарне заштите и друге
послове који му се посебним актима ставе у
дјелокруг рада.“
Члан 4.
У тачки 3. подтачка 3.5. постаје подтачка 3.6.
Члан 21. Одлуке постаје члан 21а.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у "Службеном билтену
Општине Угљевик.“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-5/21
Датум, 01.10.2021.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић,дипл.ек

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19 ) и члана 89. Статута Општине
Угљевик (“Службени билтен Општине Угљевик”,
број: 7/17 и 5/21), Начелник општине Угљевик,
доноси
OДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови за расподјелу
средстава за пољопривреду предвиђених Буџетом
општине Угљевик, које морају да испуњавају
физичка и правна лица (у даљем тексту корисници)
поступци за њихово остваривање, врста, висина и
начин исплате новчаних подстицаја, обавезе
корисника подстицаја након њиховог примања,
рокови, као и потребна документација.
Под „корисником“ подразумјевају се комерцијална и
некомерцијална газдинства, те правна лица и
предузетници у чијем је опису дјелатности
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пољопривредна производња, и који испуњавају
услове за остваривање права на пољопривредне
подстицаје, као и пчелари који нису регистровани
као пољопривредна газдинаства, али су уписани у
евиденцију пчелара и учлањени у одговарајуће
удружење, и друга физичка лица која врше улагања
у пољопривреду у складу са овом Одлуком.
Право на новчане подстицаје имају корисници са
пребивалиштем (у трајању од најмање годину дана)
на територији Општине Угљевик, који обављају или
намјеравају
да
покрену
пољопривредну
производњу.
Члан 2.
Захтјев за остваривање права на новчане
подстицаје из ове Одлуке мора бити читко попуњен
и треба да садржи следеће податке:
1. презиме и име корисника, мјесто становања,
општина, број телефона, јединствени матични број,
2. врсту подстицаја за који се захтјев подноси,
3. копија личне карте (и увјерење о кретању уколио
је лична карта издата у претходних годину дана),
4. копија картице текућег рачуна,
5. потврду из АПИФ-а (само за регистрована
газдинства).
6. докази о инвестираним средствима у складу са
одредбама ове Одлуке,
7. посебне документе који су наведени у наставку
ове Одлуке, појединачно за сваку врсту новчаног
подстицаја.
Рокови за подношење захтјева назначени су за
сваку подршку посебно. Захтјеви се подносе током
цијеле године до датума означеног за сваку подршку
појединачно. Захтјеви који буду запримљени након
истека рока који ова Одлука прописује по
аутоматизму преносе се у следећу буџетску годину,
осим за премије у пчеларству гдје се расписује јавни
позив једном у току буџетске године.
Члан 3.
Обрачунски период за обрачун подстицаја у складу
са овом Одлуком траје од истека рока за подношење
захтјева за подстицајне мјере из 2020. године па до
истека рока за подношење захтјева за подстицајне
мјере у 2021. години (повезивање периода).
Документација која се доставља као доказ о
инвестираним средствима је:
1) малопродајни фискални рачун, уз потписану и
овјерену фактуру која гласи на име подносиоца
захтјева, тако да се фактура односи само на један
фискални рачун, уз назначен ЈИБ за пословне
субјекте и доказ о уплати у складу са обавезним
пословањем путем жиро рачуна,
2) потписана и овјерена велепродајна фактура на
којој је назначено име подносиоца захтјева уз
назначен ЈИБ за пословне субјекте и доказ о уплати
путем жиро рачуна,

04.10.2021.

За подстицаје који се односе на инвестиције у
нове капацитете за складиштење, дораду и прераду
пољопривредних производа поред документације из
претходног става доставља се и:
1) уговор о извођењу радова са окончаном
ситуацијом са спецификацијом извршених радова и
доказ о уплати путем жиро рачуна (извод) и за
пословне субјекте, али и за физичка лица.
Као предмет обрачуна новчаних подстицаја не
узима се у обзир ставка на рачунима која није
предмет подстицаја.
За набављена средства и опрему у иностранству, уз
документацију из претходних ставова овог члана
прилаже се пратећа царинска документација и
SWIFT, као и доказ о изршеној уплати.
Члан 4.
Трошкови настали на основу инвестиционих
улагања који нису прихватљиви као основ за
обрачун средстава подршке су:
1) куповина грађевинског земљишта и постојећих
зграда и објеката,
2) набавка коришћене опреме и грађевинског
материјала,
3) реконструкција и адаптација постојеће опреме,
4) трошкови плата и накнада за запослене,
укључујући трошкове одржавања опреме и закупа
земљишта или простора,
5) банкарски трошкови, трошкови гаранција и слични
трошкови,
6) трошкови конверзије, трошкови курсних разлика и
накнада,
7) трошкови пословања (административне таксе,
трошкови изнајмљивања опреме, машина и
простора, плате запослених на пословима
управљања, праћења и надзора),
8) трошкови за исплату услуга архитеката,
инжењера
и
савјетника,
израде
студија
изводљивости и економске оправданости, трошкови
набавке патената и лиценци за припрему,
9) трошкови уређења парцела насталих прије
припремних грађевинских радова на изградњи
објекта (уклањање стабала, шибља, пањева,
равнање терена и друго),
10) плаћање у натури и путем компензације,
11) издаци који су настали због комуналних накнада
и доприноса,
12) набавке извршене лизингом,
13) набавке извршене на основу донација и поклона.
Члан 5.
Подршка развоју пољопривредне производње даје
се кроз неколико видова подстицаја:
1) Подршка у набавци нове опреме и механизације
на пољопривредним газдинствима;
2) Подршка код заснивања нових и обнове старих
воћних засада;
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3) Подршка у инвестицијама у нове капацитете за
смјештај стоке, складиштење, дораду, паковање и
прераду пољопривредних производа;
4) Подршка пчеларству путем премија;
5) Подршка увођењу стандарда и сертификата код
пољопривредних произвођача и прерађивача;
II ПОДСТИЦАЈИ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
Подршка у набавци нове опреме и механизације на
пољопривредним газдинствима
Члан 6.
Овим
видом
подстицаја
се
омогућава
пољопривредним произвођачима суфинанирање
набавке опреме и механизације за пољопривредну
производњу.
Под опремом и механизацијом у смислу ове Одлуке
се подразумјевају између осталог: трактор, преса за
сијено, плуг, тањирача, дрљача, сјетвоспремач,
пнеуматска сијачица или сијачица за стрна жита,
расипач минералног ђубрива, утоваривач стајњака,
растурач стајњака, култиватор за међуредну обраду,
фреза, малчер, берач за јагодасто воће, ротациона
косачица, бочна и задња линијска косачица,
превртач и сакупљач сијена, вучени силокомбајн,
прскалица, атомизер, мјешалица сточне хране,
сточна вага, круњач, машина за класирање
краставаца,
моторна
леђна
прскалица,
мотокултиватора са приколицом, опреме за заштиту
биљака, противградних мрежа и других система за
заштиту, система за наводњавање, опреме за мужу
крава, пластеника и стакленика, опреме за
пчеларство, паковање и прераду пчелињих
производа, машина и уређаја за дораду и прераду
пољопривредних производа на газдинству и слична
механизација или опрема намијењина искључиво у
сврху пољопривредне производње.
Висина подстицајних средстава за ову намјену
износи 30% од цијене купљене опреме или
механизације.
Опрема и механизација за коју се тражи подршка
мора бити намјељена искључиво у сврху
пољопривредне производње.
Уз захтјев се, поред докумената наведених у члану
2, став 4. ове Одлуке,
прилаже сљедећа документација:
- доказ о висини инвестираних средстава у складу са
чланом 3. ове Одлуке,
- овјерена изјава корисника подстицаја да
пољопривредну опрему или механизацију неће
отуђити у периоду од три године.
Крајњи рок за подношење захтјева је 30. новембар
текуће године.
Подршка код заснивања нових и обнове старих
воћних засада
Члан 7.
Овим видом подстицаја пружа се подршка набавци
садног материјала (воћних садница) у циљу обнове
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старих, проширења постојећих или подизања нових
воћних засада.
Висина подстицајних средстава за ову намјену
износи 50 % цијене набављеног садног материјала
воћарских култура, максимално до 3.000,00 КМ, уз
обавезу корисника подстицаја да висина улагања
прелази износ од 300,00 КМ.
Уз захтјев за подстицај, са наведеном површином и
локацијом планираног и/или
постојећег воћног засада се, поред докумената
наведених у члану 2, став 4. ове Одлуке, прилаже
сљедећа документација:
- доказ о власништву земљишта на којем ће се
засновати или проширити воћарска производња или
уговор о закупу са дефинисаним временским
трајањем закупа,
- доказ о висини инвестираних средстава у садни
материјал у складу са чланом 3. ове Одлуке,
- овјерена изјава корисника подстицаја да садни
материјал неће отуђити након исплате средстава.
Захтјев се подноси до 30. новембра текуће године.
Средства за ове намјене се исплаћују корисницима,
након увида на терену од стране Комисије која ће
записнички констатовати да је извршена садња
набављених садница.
Подршка у инвестицијама у нове капацитете за
држање стоке (стаје) складиштење, дораду,
паковање и прераду пољопривредних производа
Члан 8.
Ова подршка подразумијева партиципаторно
учешће Општине у инвестицијама код изградње и
опремања капацитета за држање стоке (стаје),
складиштење, дораду, паковање и прераду
пољопривредних производа (складишта, хладњаче,
сортирнице воћа и поврћа, пакирнице, мини или
средње мљекаре и сираре; погони за прераду воћа,
поврћа и меса и сл.) који се корите искључиво у
сврху пољопривредне производње.
Висина подстицајних средстава за ову намјену
износи 30% од цијене купљене опреме или
изграђеног објекта, максимално до 7.000,00 КМ.
Уз захтјев се, поред докумената наведених у члану
2, став 4. ове Одлуке,
прилаже сљедећа документација:
- доказ о власништву земљишта на којем је објекат
изграђен или опрема постављена.
- доказ о висини инвестираних средстава у складу
са чланом 3. ове Одлуке
- овјерена копија грађевинске, или локацијских
услова са стручним мишљењем
уколико за
наведени објекат није обавезно издавање
грађевинске дозволе (уколико се ради о изградњи
објекта) или потврда о започетом поступу
легализације издата од стране надлежног органа, уз
доказ да је објекат започет или изграђен у 2021.
години.
- висина инвестиције се за објекте за које се издаје
грађевинска
дозвола
утврђује
на
основу
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предрачунске вриједности из главног пројекта, а за
објекте за које се не издаје грађевинска дозвола, као
и за објекте који су у поступку легализације на
основу уговора о извођењу радова са окончаном
ситуацијом или достављених фискалних рачуна са
фактуром о набавци грађевинског материјала за
предметни објекат са датумом издавања рачуна у
2021. години у складу са чланом 3. ове Одлуке.
- овјерена изјава корисника подстицаја да наведену
опрему или објекте неће отуђити у периоду од пет
година.
Крајњи рок за подношење захтјева је 30. новембар
текуће године.

Висина подстицајних средстава за ову намјену
износи 30% од цијене увођења поједних стандарда
или сертификата, максимално до 3 000,00 КМ.
Уз захтјев се, поред докумената наведених у члану
2, став 4. ове Одлуке,
прилаже сљедећа документација:
- доказ о висини инвестираних средстава у складу са
чланом 3. ове Одлуке којима се доказују укупни
трошкови увођења стандарда или сретификата,
- копија документа којим се доказује да је добијен
одговарајући стандард или сертификат.
Крајњи рок за подношење захтјева је 30. новембар
текуће године.

Подршка пчеларству путем премија;

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Члан 11.

Право на премију за производњу и узгој пчела
остварују корисници који су чланови Удружења
пчелара на територији општине Угљевик а посједују
најмање 10 а највише 250 кошница, односно
пчелињих друштава.
Право на премију из става 1. овог члана
корисници подстицаја могу остварити само путем
удружења/задруге регистрованог на подручју
општине Угљевик.
Висина премије из става 1. овог члана
износи 10 КМ по једном пчелињем друштву.
Премија за производњу и узгој пчела
остварује се на основу захтјева удружења/задруге
пчелара уз који се прилаже спецификација
корисника подстицаја по банкама на јединственом
обрасца, који садржи: јединствени матични број
(ЈМБ), име и презиме, мјесто пребивалишта, број
кошница односно пчелињих друштава, назив банке
и број текућег или жиро рачуна.
Уз захтјев за подстицај доставља се изјава
одговорног лица удружења или задруге о броју
пчелињих друштава у власништву чланова
удружења или задруге и копије личних карата
чланова удружења.
Право на подстицај се признаје само за кошнице у
којима се налази активно пчелиње друштво.
Подстицаји у пчеларству ће се одобравати на основу
јавног позива који ће расписати Општина Угљевик.

Комисија за подстицаје прима и обрађује приспјеле
захтјеве, утврђује да ли су испуњени услови за
одобравање подстицајних средстава и припрема
решење које доставља на потпис Начелнику
општине.
За подстицаје у пчеларству ће бити формирана
посебна Комисија која ће бити мјешовитог састава
са представницима удружења пчелара која ће
обављати све радње у поступку из става 1. овог
члана.
Праћење динамике реализације подстицајних
средстава вршиће Одјељење за пољопривреду.
Захтјеви поднесени за подстицајне мјере из 2020.
године, а који нису рјешени до дана ступања на снагу
ове Одлуке рјешаваће се по одредбама ове одлуке.
На рјешење се може изјавити приговор Начелнику
општине у року од 8 дана од дана достављања
рјешења.
Члан 12.

Подршка увођењу стандарда и сертификата код
пољопривредних произвођача и прерађивача;
Члан 10.
Овим подстицајем је предвиђено партиципаторно
учешће Општине Угљевик у трошковима везаним за
увођење стандарда (ГЛОБАЛ ГАП, ИСО стандарди,
ХАЦЦП систем, сертификат органске производње и
сл.)
на
пољопривредним
газдинствима,
у
капацитетима
за
складиштење
и
дораду
пољопривредних производа и у погонима за
производњу хране.

Корисник подстицајних средстава, за којег се утврди
да је дао лажне податке или даје на било који други
начин злоупотријебио подстицајна средства,
предвиђена овом Одлуком, дужан је вратити
уплаћена средства, те губи право на ову врсту
подстицаја у наредне 3 (три) године.
Комисија за подстицаје излази на терен ради
утврђивања чињеничног стања и праћења
реализације средстава пласираних путем ове
Одлуке.
Право на новчане подстицаје имају и сви корисници
који су током 2020. године извршили улагања у
пољопривредну производњу у складу са одредбама
овог документа.
Максималан износ подршке корисницима по свим
основама из ове Одлуке износи 15.000,00 КМ.
Корисници који буду остварили подстицаје у
набавци нове опреме и механизације, као и
корисници који су инвестирали у нове капацитете за
држање стоке, складиштење, дораду и прераду
пољопривредних производа ће са Општином
Угљевик закључити уговор којим ће се прецизније
дефинисати права и обавезе из ове Одлуке.
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Корисници који остваре подстицај у складу са
одредбама ове Одлуке немају право на подстицаје
из члана 11. Правилника о условима и начину
остваривања новчаних подстицаја за развој
привреде („Службени билтен општине Угљевик“,
број: 8/21).
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном билтену општине
Угљевик“.
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ:
Број:02- 12-14 /21
Датум: 04.10.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.еk.

На основу члана 82.став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске, број: 97/16,36/19), члана 9. Уредбе о
канцеларијском пословању републичких органа
управе
(„Службени
гласник
Републике
Српске“,број: 1/04) и члана 68. и 89. Статута
општине Угљевик („Службени билтен општине
Угљевик“,број 7/17,5/21), Начелник општине
Угљевик доноси
РЈЕШЕЊЕ

о измјени и допуни Рјешења о бројчаним
ознакам организационих јединица и
стваралаца аката за 2021.годину
Члан 1.
У рјешењу о бројчаним ознакам организационих
јединица и стваралаца аката за 2021.годину
број: 02-052-52/21 од 16.03.2021. године у члану
1. став 1. тачка 2. иза податчке 2.10. додаје се
подтачка 2.11. Одсијек за инпекцијске послове,
а подтачка 2.11 Територијална ватрогасна
јединица и 2.12 Кабинет начелника општине,
постају 2.12 и 2.13.
Члан 2.
У свему дугом допуњено и измјењено рјешење
остаје исто и на снази.
Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће обајављено у „Службеном билтену
општине Угљевик“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-052- 189 /21
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум, 04.10.2021. године Василије Перић, дипл.ек
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-94/21
Датум:16.08.2021
На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 97/16 и 36/19) и члана 68. и 89. Статута општине
Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, бр.
7/17 и 5/21), и члана 3. став 3. одлуке о једнократној
новчаној помоћи лицима у стању ванредне
социјалне потребе („Службени билтен општине
Угљевик“, бр. 7/18 и Правилник о измјенама и
допунама правилника о једнократној новчаној
помоћи лицима у стању ванредне социјалне потребе
12/18), Начелник општине Угљевик доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за утврђивање
штетног догађаја

Члан 1.
Именује се комисија за утврђивање штетног догађаја
у складу са Правилником о једнократној новчаној
помоћи лицима у стању вандредне социјалне
потребе („Службени билтен општине Угљевик“, број
7/18 и Правилник о измјенама и допунама
правилника о једнократној новчаној помоћи лицима
у стању ванредне социјалне потребе 12/18) у
следећем саставу:
1.Перо Дамјановић, ССС за послове из области
пољопривреде и шумарства, пресједник
2.Анкица Тешић, СС за послове из области
пољопривреде,
3.Ахмед Чолић,шеф одсјека за цивилну заштиту.
Члан 2.
Задатак Комисије из члана 1. је да изађе на лице
мјеста гдје је настао штетни догађај,након пријаве
штетног догађаја Општинској управи Угљевик и да
након увида у чињенично стање састави записник о
насталом штетном догађају који ће заједно са
поднесеним захтјевом доставити Комисији за
додјелу једнократне новчане помоћи на даље
поступање.
Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,а
биће објављено у ,,Службеном билтену општине
Угљевик“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић дипл. ек.
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04.10.2021.

општине Угљевик“, број 7/17) и члана 8. и 10. Одлуке о
извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-95/21
Датум:16.08.2021

РЈЕШЕЊЕ

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 97/16 и 36/19) и члана 68. и 89. Статута општине
Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, бр.
7/17 и 5/21), и члана 3. став 3. одлуке о једнократној
новчаној помоћи лицима у стању ванредне
социјалне потребе („Службени билтен општине
Угљевик“, бр. 7/18 и Правилник о измјенама и
допунама правилника о једнократној новчаној
помоћи лицима у стању ванредне социјалне потребе
12/18), Начелник општине Угљевик доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за утврђивање штетног
догађаја узрокованог реконструисањем путне
инфраструктуре у надлежности општине Угљевик
Члан 1.
Именује се комисија за утврђивање штетног догађаја
у складу са Правилником о једнократној новчаној
помоћи лицима у стању ванредне социјалне потребе
(„Службени билтен општине Угљевик“, број 7/18 и
Правилник о измјенама и допунама правилника о
једнократној новчаној помоћи лицима у стању
ванредне социјалне потребе 12/18) у следећем
саставу:
1.Перо Дамјановић, ССС за послове из области
пољопривреде и шумарства, пресједник,
2.Анкица Тешић, СС за послове из области
пољопривреде,
3.Васо Трифковић, ВСС за путеве.
Члан 2.
Задатак Комисије из члана 1. је да изађе на лице
мјеста гдје је настао штетни догађај,након пријаве
штетног догађаја Општинској управи Угљевик и да
након увида у чињенично стање састави записник о
насталом
штетном
догађају
узрокован
реконструисањем
путне
инфраструктуре
у
надлежности општине Угљевик,и који ће заједно са
поднесеним захтјевом доставити Комисији за
додјелу једнократне новчане помоћи на даље
поступање.
Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,а
биће објављено у ,,Службеном билтену општине
Угљевик“.
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

I
Oдобрава се буџетском кориснику Општинска управа
Општине Угљевик, да се у мјесецу АВГУСТУ може
извршити ралокација буџетских средстава:
Са позиције:
-511200-Издаци за инв. одржавање, реконст. и
адаптацију зграда и објеката.........................60.000,00КМ
На позицију:
-415200-Грантови у земљи...........................60.000,00КМ
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- 1418/21
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум. 27.09.2021.год
Василије Перић, дипл.ек
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 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, да се у мјесецу СЕПТЕМБРУ може извршити
реалокација буџетских средстава:
Са позиције:
-412500-Расходи за текуће одржавање.........1.030,00КМ
На позицију:
-511300-Издаци за набавку постројења и
опреме...............................................................1.030,00КМ
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

04.10.2021.

Број: 02/5-40-1413/21
Датум. 29.09.2021.год

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 9/21

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, да се у мјесецу СЕПТЕМБРУ може извршити
унос унапријед буџетских средстава на позици:
-412500-Расходи за текуће одржавање..........1.030,00КМ
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: 02/5-40-1414/21
Датум. 29.09.2021.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 АВГУСТУ, да може
извршити унос унапријед буџетских средстава на
позицији:
-412200-Расходи по основу утр. ел. енергије .3.000,00КМ
-412400-Расходи за материјал за посебне
намјене...............................................................2.900,00КМ
-412600-Расходи за службене путовања............375,00КМ
-511200-Издаци за инвестиционо одржавање.1.250,00КМ
Затим да може извршити и реалокацију буџетских
средстава на позицијама:
Са позиције:
-412200-Расходи по основу утр.ел.енер..........3.002,00КМ
-511200-Издаци за инвестиционо одржавање....918,00КМ
На позицију:
-412900-Остали расходи....................................3.002,00КМ
-413900-Расходи за камате......................................2,00КМ
-412300-Расходи за режијски материјал.............916,00КМ
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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: 02/5-40-1400/21
Датум. 27.09.2021.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 Општинска управа
Општине Угљевик, да се у мјесецу АВГУСТУ може
извршити унос унапријед буџетских средстава на
позицији:
-412900-Остали расходи................................34.932,00КМ
-412300- Расходи за режијски материјал........2.134,00КМ
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: 02/5-40-1399/21
Датум. 22.09.2021.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 СШЦ „Михаило
Петровић Алас“ Угљевик, у мјесецу АВГУСТУ, да може
извршити реалокација буџетских средстава:
Са позиције:
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-412200-Расходи по осн.утр.ел.енерг................510,00КМ
На позицију:
-412400-Расходи за материјал за посебн.намј..510,00КМ
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: 02/5-40-1381/21
Датум. 21.09.2021.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
Угљевик, да може у мјесецу СЕПТЕМБРУ извршити
реалокација буџетских средстава:
Са позиције:
-412900-Остали расходи.....................................125,00КМ
На позицију:
-412200-Расходи по основу утр.ел.енер............125,00КМ
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: 02/5-40-1375/21
Датум. 21.09.2021.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

04.10.2021.

Oдобрава се буџетском кориснику
ЈУ Центру за
социјални рад Угљевик, у мјесецу АВГУСТУ, да може
извршити реалокација буџетских средстава:
Са позиције:
-411300-Расходи за накнаду плата запослених за
вријеме боловања..................................................38,00КМ
-412600-Расходи за службено путовање и утрошак
горива....................................................................296,00КМ
-412200-Расходи за утрошак енергије, комуналних,
комуникационих и транспортних услуга...............18,00КМ
-413900-Расходи за затезне камате...................275,00КМ
-412700-Расходи за стручне услуге......................22,00КМ
На позицију:
-412300-Расходи за режијски материјал..............38,00КМ
-412500-Расходи за текуће одржавање.............314,00КМ
-412900-Остали некласификовани расходи......297,00КМ
Са позиције Социјалне заштите:
-416300-Дознаке пружаоцима услуга социјалне
заштите.................................................................215,00КМ
На позицију Социјалне заштите:
-419100-Расходи по судским рјешењима..........215,00КМ
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: 02/5-40-1378/21
Датум. 21.09.2021.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 Агенција за развој
малих и средњих предузећа Општине Угљевик, у мјесецу
ЈУЛУ, да
може извршити реалокација буџетских
средстава на позицији:
Са позиције:
-Буџетска резерва...........................................9.300,00КМ
На позицију Агенцији за развој малих и средњих
предузећа:
-412900-Остали расходи................................9.300,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
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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: 02/5-40-1245/21
Датум. 18.08.2021.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“ Угљевик, у мјесецу ЈУЛУ, да може
извршити унос унапријед буџетских средстава на
позицији:
-511300-Издаци за набавку опреме.................500,00КМ
Затим да може извршити и реалокацију буџетских
средстава на позицијама:
Са позиције:
-412200-Расходи по основу утр.ел.енер.............701,00КМ
На позицију:
-412500-Расходи за текуће одржавање..............155,00КМ
-412300-Расходи за режијски материјал............546,00КМ
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: 02/5-40-1239 /21
Датум. 16.08.2021.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 Центру за културу
„Филип Вишњић“ Угљевик, у мјесецу ЈУЛУ, да може
извршити унос унапријед буџетских средстава на
позицији:
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-412400-Расходи за матер. за посебн.намјене...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: 02/5-40-1259/21
Датум. 19.08.2021.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 Агенција за развој
малих и средњих предузећа Општине Угљевик, у мјесецу
ЈУЛУ, да
може извршити реалокација буџетских
средстава на позицији:
Са позиције:
-412300-Расходи за режијски материјал............ 50,00КМ
На позицију:
-412600-Расходи за службена путовања.............50,00КМ
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: 02/5-40-1262/21
Датум. 24.08.2021.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 Центру за
социјални рад Угљевик, у мјесецу ЈУЛУ, да може
извршити унос унапријед буџетских средстава на
позицији:
-412900-Остали расходи...................................1.230,00КМ
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Затим да може извршити и реалокацију буџетских
средстава на позицијама:
Са позиције:
-411100-Расходи за бруто плате......................1.555,00КМ
На позицију:
-638100-Остали издаци и
трансакција.........................................................1.555,00КМ
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: 02/5-40-1253 /21
Датум. 24.08.2021.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 Центру за
социјални рад
Угљевик, у мјесецу ЈУЛУ, да може
извршити реалокација буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-412700-Расходи за стручне услуге......................8,00КМ
На позицију:
-412500-Расходи за текуће одржавање................8,00КМ
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: 02/5-40-1271/21
Датум. 24.08.2021.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
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извршењу буџета општине Угљевик за 2021. годину,
Начелник општине Угљевик, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Народној библиотеци
Угљевик, у мјесецу ЈУЛУ, да може извршити реалокација
буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-412900-Остали расходи......................................19,00КМ
На позицију:
-412200-Расходи по основу утр.ел.енер.............19,00КМ
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: 02/5-40-1281/21
Датум. 26.08.2021.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 Агенција за развој
малих и средњих предузећа Општине Угљевик, у мјесецу
АВГУСТУ, да може извршити унос унапријед буџетских
средстава на позицији:
-412900-Остали расходи..................................6.050,00КМ
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: 02/5-40-1261/21
Датум. 26.08.2021.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:
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РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику
ЈУ Центру за
социјални рад
Угљевик, у мјесецу ЈУЛУ, да може
извршити реалокација буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-412700-Расходи за стручне услуге.....................54,00КМ
На позицију:
-419100-Расходи по судским рјешењима............54,00КМ
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: 02/5-40-1289/21
Датум. 30.08.2021.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 СРЦ „Рудар“
Угљевик, у мјесецу АВГУСТУ, да
може извршити
реалокација буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-412500-Расходи за текуће одржавање..........3.385,00КМ
На позицију:
-511300-Издаци за набавку постројења и
опреме...............................................................3.385,00КМ
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: 02/5-40-1285/21
Датум. 30.08.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 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 ЈУЛУ, да може извршити реалокација
буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-412900-Остали расходи......................................51,00КМ
На позицију:
-412200-Расходи по основу утр.ел.енер..............51,00КМ
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: 02/5-40-1302/21
Датум. 02.09.2021.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 АВГУСТУ, да може
извршити реалокација буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-511200-Издаци за инвестиционо
одржавање...........................................................936,00КМ
На позицију:
-516100-Издаци за набавку ситног
инвентара..............................................................936,00КМ
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
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1309/21
Датум. 03.09.2021.год

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 9/21

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 АВГУСТУ, да може
извршити унос унапријед буџетских средстава на
позицији:
-412200-Расходи по основу
утр.ел.енер......................................................2.000,00КМ
-412400-Расходи за материјал за посебне
намјене............................................................3.000,00КМ
-412900-Остали расходи................................1.500,00КМ
Затим да може извршити и реалокацију буџетских
средстава на позицијама:
Са позиције:
-412200-Расходи по основу утр.ел.енер...........720,00КМ
На позицију:
-412300-Расходи за режијски материјал.............720,00КМ
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: 02/5-40-1310 /21
Датум. 03.09.2021.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 ЈУСРЦ „Рудар“
Угљевик, у мјесецу АВГУСТУ, да
може извршити
реалокација буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-412300-Расходи за режијски материјал............680,00КМ
На позицију:
-412700-Расходи за стручне услуге...................680,00КМ

04.10.2021.

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: 02/5-40-1319/21
Датум. 06.09.2021.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 АВГУСТУ, да може
извршити реалокација буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-412200-Расходи по основу утр.елек.енер..........461,00КМ
На позицију:
-412900-Остали расходи....................................461,000КМ
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: 02/5-40-1320/21
Датум. 06.09.2021.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 АВГУСТУ, да може
извршити унос унапријед буџетских средстава на
позицији:
-412900-Остали расходи.................................5.075,00КМ
II
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04.10.2021.

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: 02/5-40-1323/21
Датум. 06.09.2021.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 АВГУСТУ, да може извршити унос
унапријед буџетских средстава на позицији:
-412400-Расходи за материјал за пос.намјене....90,00КМ
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: 02/5-40-1318/21
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум. 06.09.2021.год
Василије Перић, дипл.ек
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 68. Статута општине Угљевик („Службени билтен
општине Угљевик“, број 7/17) и члана 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 АВГУСТУ, да може извршити унос
унапријед буџетских средстава на позицији:

-412700-Расходи за стручне услуге…............43.200,00КМ
-412900-Остали расходи.............................. ..34.000,00КМ
-415200-Грантови у земљи.............................80.000,00КМ
-416100-Дознаке грађанима које се исп.из
буџета............................................ ..................50.000,00КМ
II
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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- 1344/21
Датум. 07.09.2021.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
АВГУСТУ, да може извршити унос унапријед буџетских
средстава на позицији:
-411100-Расходи за бруто плате запослених11.000,00КМ
-411200-Расходи за бруто накнаде………........3.000,00КМ
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- 1530/21
Датум. 07.09.2021.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 АВГУСТУ, да може извршити унос
унапријед буџетских средстава на позицији:
-411100-Расходи за бруто плате запослени.12.000,00КМ
-411200-Расходи за бруто накнаде…………...1.000,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
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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- 1332/21
Датум. 07.09.2021.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 МАРТУ, да може
извршити реалокација буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-411100-Расходи за бруто плате........................500,00КМ
На позицију:
-411400-Расходи за отпремнине..........................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: 02/5-40-1336/21
Датум. 08.09.2021.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 АВГУСТУ, да може
извршити реалокација буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-412200-Расходи по осн.утр.ел.енер....................80,00КМ

04.10.2021.

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: 02/5-40-1333/21
Датум. 08.09.2021.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 АВГУСТУ, да може
извршити унос унапријед буџетских средстава на
позицији:
-411200-Расходи за бруто накнаде ................7.560,00КМ
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- 1342/21
Датум. 10.09.2021.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 АВГУСТУ, да
може извршити
реалокација буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-412500-Расходи за текуће одржавање.............180,00КМ

На позицију:
-412900-Остали расходи.......................................80,00КМ

На позицију:
-511300-Издаци за набавку построј. и опреме…130,00КМ
-516100-Издаци за залихе материјал....................50,00КМ

II

II

04.10.2021.

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 9/21

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: 02/5-40-1353/21
Датум. 13.09.2021.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 АВГУСТУ, да може извршити унос
унапријед буџетских средстава на позицији:
-412200-Расходи по основу утр.ел.енерг........2.600,00КМ
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- 1354/21
Датум. 13.09.2021.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 Општинска управа
Угљевик, у мјесецу АВГУСТУ, да може извршити унос
унапријед буџетских средстава на позицији:
-412900-Остали расходи................................20.000,00КМ
-511100-Издаци за изг.и приб.зграда и
објеката............................................................48.000,00КМ
Као и реалокацију буџетских средстава са следећих
позиција:
Са позиције:
-511100-Издаци за изг.и приб.зграда и
објеката...........................................................48.000,00КМ
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На позицију:
-419100-Расходи по судским
рјешењима.....................................................48.000,00КМ
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: 02/5-40-1361/21
Датум. 13.09.2021.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 АВГУСТУ, да може
извршити реалокација буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-412200-Расходи по осн.утр.ел.енерг..............239,00КМ
На позицију:
-412300-Расходи за режијски материјал.............94,00КМ
-412900-Остали расходи....................................145,00КМ
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: 02/5-40-1355/21
Датум. 16.09.2021.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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СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 9/21

Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СШЦ „Михаило
Петровић Алас“ Угљевик, у мјесецу АВГУСТУ, да може
извршити реалокација буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-412200-Расходи по осн.утр.ел.енерг.................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: 02/5-40-1365/21
Датум. 16.09.2021.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:

04.10.2021.

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 АВГУСТУ, да може
извршити реалокација буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-411200-Расходи за бруто накнаде..................1.556,00КМ
-412300-Расходи за режијски материјал............315,00КМ
-413900-Расходи за затезне камате.....................55,00КМ
Са позиције Социјалне заштите:
-416300-Помоћ пружиоцима соц.заштите.........871,00КМ
На позицију:
-638100-Остали издаци.....................................1.556,00КМ
-412400-Расходи за текуће одржавање..............315,00КМ
-511300-Издаци за набавку опреме......................55,00КМ
На позицију Социјалне заштите:
-412200-Расходи по основу утр.ел.енер............871,00КМ
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“.

РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику Aгенција за равој
малих и средњих предузећа Општине Угљевик, у мјесецу
АВГУСТУ, да може извршити реалокација буџетских
средстава на позицији:

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-40-1368/21
Датум. 17.09.2021.год

Са позиције:
-411300-Расходи за накна. плата запослени..1.875,00КМ
-412700-Расходи за стручне услуге.................3.339,00КМ

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:
-412900-Остали расходи..................................5.214,00КМ
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: 02/5-40-1370/21
Датум. 17.09.2021.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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

РЈЕШЕЊЕ
I
Oдобрава се буџетском кориснику ЈУ СРЦ „Рудар“
Угљевик, у мјесецу АВГУСТУ, да може извршити унос
унапријед буџетских средстава на позицији:
-412500-Расходи за текуће одржавање.............250,00КМ
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

04.10.2021.

Број: 02/5-40- 1382/21
Датум. 23.09.2021.год

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 9/21

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 Општинска управа
Угљевик, у мјесецу АВГУСТУ, да
може извршити
реалокација буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-511200-Издаци за инвестиционо одржа.....94.603,00КМ
На позицију:
-511100-Издаци за изградњу и прибављ....94.603,00КМ
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: 02/5-40-1417 /21
Датум. 24.09.2021.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 JУ Дјечији вртић
„Душко Радовић“ Угљевик, у мјесецу АВГУСТУ, да може
извршити реалокација буџетских средстава на позицији:
Са позиције:
-412200-Расходи по основу утр.ел.енерг............253,00КМ
-412600-Расходи за службена путовања............370,00КМ
-412700-Расходи за стручне услуге....................350,00КМ
-511200-Издаци за инвестиционо одржавање.....10,00КМ
-511300-Издаци за набавку опреме....................135,00КМ
На позицију:
-412900-Остали расходи.......................................123,00КМ
-412300-Расходи за режијски материјал.............850,00КМ
-516100-Издаци за набавку ситног инвентара....145,00КМ
II
Налаже се служби буџета, тј.службенику задуженом за
унос оперативног буџета да може на основу овог
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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: 02/5-40-1424 /21
Датум. 04.10.2021.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек

Након сравњавања са изворним текстом
утврђено је, да је у Правилнику о условима и
начину остваривања новчаних подстицаја за
развој привреде на територији општине
Угљевик (Службени билтен општине Угљевик
8/21) направљена техничка грешка, те се врши
И С П Р А В К А- Д О П У Н А

У Правилнику о условима и начину
остваривања новчаних подстицаја за развој
привреде на територији општине Угљевик у
члану 4. став (2) додају се испуштене ријечи „
од 2.000 КМ по“.
Секретар Скупштине општине Угљевик
Душко Вићић

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН ОПШТИНЕ УГЉЕВИК – Број 9/21
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