REGISTAR PROPISA 2012. godina
AKTI SKUPŠTINE OPŠTINE
ODLUKE
broj biltena/strana
Odluka o verifikaciji mandata odborniku Skupštine opštine
Ugljevik
2/1
Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti u Ugljevičkoj
Obriježi
2/2
Odluka odrđivanju prosječne konačne građevinske cijene korisne
stambene površine na području opštine Ugljevik u 2011. g
2/3
Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti u K.O. Zabrđe 2/4
Odluka o prodaji nekretnina u K.O. Zabrđe
2/5
Odluka o načinu i uslovima javne prodaje gradskog građevinskog
zemljišta
2/6
Odluka o usvajanju izmjene plana postavljanja privremenih posl.
objekata u Ugljeviku
2/8
Odluka o donošenju plana parcelacije N. Naselja na prostoru
između magistralnog puta i rijeke Janje za parcelu 320 K.O.
Ugljevik
2/9
Odluka o utvrđivanju nacrta izmjene urban. projekta gradskog
dijela grada Ugljevika
2/10
Odluka o pristupanju izradi izmjene urban. projekta gradskog
dijela grada Ugljevika
2/12
Odluka o pristupanju izrada plana parcelacije Termoelektrane
„Ugljevik 3“ Ugljevik
2/13
Odluka o opštinskim administrativnim Taksama
2/14
Odluka o komunalnim taksama
2/18
Odluka o prihv. ugovora o osnivanju Javnog preduzeća
deponija„EKO-DEP“ doo Bijeljina
2/27
Odluka o usvajanju Lokalnog plana upravljanja otpadom opštine
Ugljevik 2011-2016. god
2/28
Odluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana
Opštinske izborne komisije
2/62
Statutarna odluka o izmjeni Statuta opštine Ugljevik
4/17
Odluka o određivanju granica naseljenih mjesta na području
opštine Ugljevik
4/19
Odluka o zaduženju opštine Ugljevik
4/21
Odluka o prenosu prava korištenja izgrađenog vodovoda u Gornjoj
Trnovi
4/23
Odluka o prenosu prava korištenja izgrađenog vodovoda u
Bogutovom Selu
4/24
Odluka o prenosu prava korištenja izgrađenog vodovoda u
Tutnjevcu
4/25
Odluka o sticanju svojine na nepokretnostima
4/26
Odluka o davanju saglasnosti za sječu i otuđenje stabala topole i
borova
4/27

Odluka o donošenju izmjene Urbanističkog projekta gradskog
dijela grada Ugljevika
6/1
Odluka o donošenju izmjene Regulacionog plana individulanog
stambenog naselja „Sjever 3“ u Ugljeviku
6/2
Odluka o utvrđivanju Nacrta izmjene Urbanističkog projekta
gradskog dijela Ugljevika
6/3
Odluka o određivanju lokacije za postavljanje javne česme na
javnoj površini
6/5
Odluka o određivanju lokacije za postavljanje eksponata na javnoj
površini
6/6
Odluka o prodaji nekretnina putem javnog konkursa u K.O.
Ugljevik
6/7
Odluka o prodaji nekretnina putem javnog konkursa u K.O.
Korenita
6/8
Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti u K.O. Gornja
Trnova
6/9
Odluka o verifikaciji mandata odbornika Skupštine opštine
Ugljevik
13/2
Odluka o usvajanju Rebalansa plana budžeta opštine Ugljevik za
2012. godinu
15/39
Rebalans plana budžeta opštine Ugljevik za 2012.god.
15/40
Odluka o usvajanju Plana budžeta opštine Ugljevik za 2013.g 15/55
Odluka o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2013.g ……….15/71
Odluka o utvrđivanju poreske stope na nepokretnosti na području
opštine Ugljevik
15/75
Odluka o stipendiranju redovnih studenata za školsku 2012/2013.
godinu
15/76
Odluka o načinu i uslovima javne prodaje gradskog građevinskog
zemljišta
15/77
Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
direktora JZU Dom zdravlja
15/79
R J E Š E Nj A
Rješenje o razrješenju zamjenika načelnika Opštine Ugljevik 1/1
Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za finansije
2/76
Rješenje o imenovanju Savjeta Plana parcelacije Termoelektrane
„Ugljevik 3“ Ugljevik
2/76
Rješenje o utvrđivanju liste kandidata za imenovanje Komisije za
izbor službenika OAS
2/77
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju Komisije za izbor
službenika OAS
2/77
Rješenje o izmjeni rješenja o obrazovanju stručne Komisije za
ocjenjivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz
socijalne zaštite
2/78
Rješenje o izmjeni rješenja o izboru Komisije za budžet i finansije
2/78

Rješenje o imenovanju Komisije za izbor člana Opštinske izborne
komisije
2/79
Rješenje o ne prihvatanju ponude za kupovinu parcele Tomić
Dragice iz Ugljevika, Manojlović Tomislava iz Bijeljine i Krstić Mare
iz Ugljevika
2/79
Rješenje o ne prihvatanju ponude za kupovinu parcele Jagodić
Zorana iz Ugljevika
2/80
Rješenje o ne prihvatanju ponude za kupovinu parcele
Maksimović Đoke iz Zabrđa
2/80
Rješenje o ne prihvatanju ponude za kupovinu parcele Pajkanović
Mihajla iz Korenita
2/81
Rješenje o ne prihvatanju ponude za kupovinu parcele Simikić
Dike iz Ugljevika
2/81
Rješenje o izboru zamjenika načelnika opštine Ugljevik
4/28
Rješenje o razrješenju člana Opštinske izborne komisije Ugljevik
4/29
Rješenje o imenovanju člana Opštinske izborne komisije Ugljevik
4/29
Rješenje o ne prihvatanju ponude za kupovinu parcele Veselinović
Bore iz Ugljevika
4/30
Rješenje o izboru Verifikacione komisije
13/1
Rješenje o izboru Komisije za izbor i imenovanja
13/4
Rješenje o izboru predsjednika Skupštine opštine Ugljevik
13/5
Rješenje o izboru potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik 13/6
Rješenje o razrješenju zamjenika načelnika opštine Ugljevik 13/7
Rješenje o izboru zamjenika načelnika opštine Ugljevik
13/8
Rješenje o razrješenju sekretara Skupštine opštine Ugljevik 13/9
Rješenje o izboru i imenovanju v.d. sekretara Skupštine opštine
Ugljevik
13/10
Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za opštu upravu
opštinske administrativne službe opštine Ugljevik
13/11
Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za opštu
upravu opštinske administrativne službe opštine Ugljevik 13/12
Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za privredu i
društvene djelatnosti opštinske administrativne službe opštine
Ugljevik
13/13
Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za
privredu opštinske administrativne službe opštine Ugljevik 13/14
Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za
društvene djelatnosti opštinske administrativne službe opštine
Ugljevik
13/15
Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje
i stambeno-komunalne poslove opštinske administrativne službe
opštine Ugljevik
13/16
Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za
prostorno uređenje i stambeno -komunalne poslove opštinske
administrativne službe opštine Ugljevik
13/17

Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za
finansije opštinske administrativne službe opštine Ugljevik
13/18
Rješenje o imenovanju v.d. direktora Centra za socijalni rad 13/19
Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za poljoprivredu
opštinske administrativne službe opštine Ugljevik
13/20
Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za
poljoprivredu opštinske administrativne službe opštine Ugljevik
13/21
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje
direktora JZU Dom zdravlja
15/92
Rješenje o ne prihvatanju ponude za kupovinu parcele Petrović
Radivoja iz Zabrđa
15/93
Rješenje o ne prihvatanju ponude za kupovinu parcele
Radovanović Miće iz Ugljevika
15/94
Rješenje o ne prihvatanju ponude za kupovinu parcele Đokić
Ljubomira iz B. Sela
15/95
Rješenje o ne prihvatanju ponude za kupovinu parcele
Đukić Slobodana iz Ugljevika
15/96
Z A K Lj U Č A K
Zaključak o dodjeli opštinskih priznanja

12/1

PRAVILNIK
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja
novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih
djelatnosti
6/11
POSLOVNIK
Poslovnik o izmjeni i dopuni poslovnika Skupštine opštine Ugljevik
6/10

PROGRAM
Program zajedničkih kap. ulaganja sa mjesnim zajednicama i
udruženjima građana u 2012
2/64
Program izgradnje kapitalnih objekata na području opštine
Ugljevik u 2012. godini
2/65
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od vodnih
naknada za 2012. godinu
2/68
Godišnji program uređenja građevinskog zemljišta za 2012. 2/69
Program proljetne sjetve za 2012. godinu
2/74
Program rada Skupštine opštineUgljevik za 2013.
15/1
Program zajedničke komunalne potrošnje za 2013. g.
15/80
Program jesenje sjetve za 2012. godinu
15/91

PLAN
Lokalni plan upravljanja otpadom opštine Ugljevik 2011-2016.
godine
2/29
Plan održavanja lokalnih nekategorisanih puteva na području
opštine Ugljevik u 2012
2/71
Rebalans plana budžeta opštine Ugljevik za 2012.g
15/40
Plan budžeta opštine Ugljevik za 2013.godinu
14/56
IZVJEŠTAJ
Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2011.g
4/1
Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za prvo polugodište
2012.godine
15/7
INFORMACIJA
Informacija o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za prva tri
mjeseca 2012. godine
6/12
Informacija o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za devet mjeseci
2012.godine
15/23
M I Š Lj E Nj E
Mišljenje

15/97

AKTI NAČELNIKA OPŠTINE
ODLUKE
Odluka o sufinansiranju sanacije stambenih objekata povratnika
po projektu ZP-102
1/2
Odluka o realizacija projekta „Akademija za građane“
1/3
Konačna odluka o dodjeli studentskih stipendija za školsku
2011/2012.godinu
1/ 4
Odluka o dopuni godišnjeg plana javnih nabavki za 2011. g
1/7
Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2012. god.
4/35
Odluke
4/57
Odluke o dopuni i izmjeni Plana janih nabavki za 2012.g
5/10
Odluka o usvajanju izvještaja popisne komisije o popisu sredstava
i izvora sredstava opštine Ugljevik sa stanjem na dan 31.12.2012.
godine
5/16
Odluke o dopuni i izmjeni Plana janih nabavki za 2012.g
6/30
Odluka o načinu pružanja usluga fotokopiranja dokum. i naplata
troškova kopiranja
9/20
Odluka o otpisu stalnih sredstava-opreme
9/21

Odluka o imenovanju komisije za likvidaciju otpisanih sredstava
opreme
12/7
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju opštinske
administrativne službe Opštine Ugljevik
15/98
R J E Š E Nj A
Rješenje o imenovanju kontakt osobe za provođenje aktivnosti u
pripremi prijedlogaProjekta za sprovođenje Area Based razvoja
(ABD)
1/6
Rješenje o davanju saglasnosti na Statut o izmjeni Statuta JU
Centar za kulturu„Filip Višnjić“ Ugljevik
5/19
Rješenja
6/33
Rješenja
12/8
SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE, INVESTICIJE I NADZOR
SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE, INVESTICIJE I NADZOR
SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE, INVESTICIJE I NADZOR
SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE, INVESTICIJE I NADZOR
SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE, INVESTICIJE I NADZOR
SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE, INVESTICIJE I NADZOR
SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE, INVESTICIJE I NADZOR

1/8
5/20
6/55
7/2
9/22
10/91
14/1

RJEŠENjA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI
RJEŠENjA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI
RJEŠENjA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI
RJEŠENjA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI
RJEŠENjA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI
RJEŠENjA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI
RJEŠENjA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI
RJEŠENjA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI
RJEŠENjA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

1/35
2/1
4/68
5/82
7/1
9/1
10/1
11/1
12/34

PRAVILNIK
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u
Administrativnoj službi opštine Ugljevik
2/82
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj administrativnoj službi
opštine Ugljevik
5/1
Pravilnik o izmjenama pravilnika o platama, naknadama i ostalim
primanjima zaposlenih u Opštinskoj administrativnoj službi
opštine Ugljevik
5/9
Pravilnik o mjerama zaštite i pristupu podacima Agencije za
identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH i
jedinstvenoj bazi podataka matičnih knjiga i knjiga državljana
opštine Ugljevik
4/31

Pravilnik o dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta u opštinskoj administrativnoj službi Ooštine
Ugljevik
6/28
Pravilnik o dopuni Pravilnika o platama, naknadama i ostalim
primanjima zaposlenih u Opštinskoj administrativnoj službi
opštine Ugljevik
7/1
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj administrativnoj službi
Oštine Ugljevik
12/2
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o rau zaposlenih u Administrativnoj
službi Oštine Ugljevik
12/6
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj administrativnoj službi
Oštine Ugljevik
13/22
PLAN
Plan javnih nabavki za 2012. godinu

4/36

OSTALO
Izmjena i dopuna cjenovnika usluga čajne kuhinje
12/4
Normativ utroška materijala za pripremanje toplih napitaka u
samoposl. kafe aparatu
12/5

