REGISTAR PROPISA 2016. godina
AKTI SKUPŠTINE OPŠTINE
ODLUKE
Broj biltena/strana
Odluka o određivanju prosječne konačne građevinske cijene m2
korisne površine stambenog i poslovnog prostora u 2015. godini
Ugljevik
1/1
Odluka o visina naknade za troškove uređenja gradskog
građevinskog zemljišta
1/2
Odluka o visini boravišne takse na području Opštine Ugljevik 1/4
Oduka o sticanju svojine na nepokretnostima, Jovanović Mladen i
dr
1/5
Oduka o sticanju svojine na naepokretnostima,Lukić Danka i dr.
1/6
Oduka o sticanju svojine na naepokretnostima,Božić Ljubomir i dr
1/7
Oduka o sticanju svojine na naepokretnostima, Božić Ilija
1/8
Odluka o usvajanju Plana implementacije strategije razvoja Opštine
Ugljevik za 2016. g
1/9
Odluka o osnivanju Javne ustanove Dječiji vrtić „Duško Radović“
Ugljevik
3/1
Odluka o dopuni Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po
zonama na teritoriji Opštine Ugljevik na dan 31.12.2016.g
3/4
Odluka o odobravanju sječe suvih stabala
3/5
Odluka o plaćanju naknade za zakup gradskog građevinskog
zemljišta u ratama
3/6
Odluke o sticanju svojine na nepokretnostima K.O. Zabrđe 3/7
Odluke o sticanju svojine na nepokretnostima K.O. Mezgraja
3/8
Odluka o zaduženju Opštine Ugljevik
5/37
Odluka o zaduženju Opštine Ugljevik
5/39
Odluka o osnivanju Javne ustanove ,,Centar za socijalni rad“
Ugljevik
5/41
Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom
4/4
Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom
5/45
Odluka o sticanju svojine na nepokretnostima
5/47
Odluka o sticanju svojine na Nepokretnostima
5/48
Odluka o davanju saglasnosti
5/49
Odluka o određivanju cijene zemljišta u K.O. Ravno Polje
5/50
Odluka o odobrenju sječe suvih stabala
5/51
Odluka o zajedničkom sufinansiranju asvaltiranja lokalnog puta L47
5/52
Odluka o pristupanju izradi Omladinske politike Opštine Ugljevik
za 2016-2020 god
5/53

Odluka o pokriću kumuliranog deficita budžeta opštine Ugljevik sa
stanjem 31.12.2015.god
6/1
Odluka o usvajanju Nacrta rebalansa plana budžeta opštine
Ugljevik za 2016. godinu
6/2
Odluka o usvajanju Omladinske politike Opštine Ugljevik od 2016.
do 2020. godine
6/19
Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara na području Opštine
Ugljevik
6/52
Odlukao o određivanju prostora za održavanje javnih skupova na
području opštine Ugljevik
6/53
Odluka o sticanju svojine na nepokretnostima
6/54
Odluka o proglašavanju javnog dobra nepokretnosti u k.o.
Korenita
6/55
Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti u k.o. Ugljevička
Obrijež
6/56
Odluka o sticanju svojine na nepokretnostima
6/57
Odlka o promjeni statusa određenog zemljišta u k.o. Maleševci
6/58
Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom
6/59
Odluka o verifikaciji mandata odbornika Skupštine opštine
Ugljevik
11/2
Odluka o usvajanju Nacrta rebalansa plana budžeta Opštine
Ugljevik za 2016. godinu
11/57
Odluka o usvajanju Nacrta plana budžeta opštine za 2017.godinu
11/73
Odluka o prenosu prava korištenja izgrađenog vodovoda u Zabrđu
i Koreniti
11/89
Odluka o pristupanju izradi izmjene Regulacionog plana
,,Industrijska zona Ugljevik“
11/90
Odluka o stipendiranju redovnoh studenata za školsku
2016/2017. godinu
11/92
Odluka o usvajanju Rebalansa plana budžeta opštine Ugljevik za
2016. godinu
12/1
Odluka o usvajanju Plana budžeta opštine Ugljevik za 2017. 12/17
Odlukom o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2017.
12/33
Odluka o izmjeni odluke o komunalnom redu na području opštine
Ugljevik
12/39
Odluka o komunalnim taksama
12/42
Odluka o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji
Opštine Ugljevikna dan 31.12.2016. godine
12/51
Odluka o utvrđivanju poreske stope poreza na nepokretnosti za
2017.godinu na području Opštine Ugljevik
12/55
Odluka o regulisanju visine naknade za upotrebu i korištenje
lokalnih inekategorisanih puteva i ulica u naselju
12/56
Odluka o o upravljanju, građenju, rekonstrukciji, održavanju i
zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica u naselju i putnih
objekata na njima
12/58

Odluka o usvajanju Plana implementacije strategije razvoja
Opštine Ugljevik za 2017.godinu
12/66
R J E Š E Nj A
Rješenje o ne prihvatanju ponude Salihović Amira iz Tuzle za
kupovinu parcele
3/12
Rješenje o izmjeni rješenja
5/55
Rješenje o izboru verifikacione Komisije
11/1
Odluka o verifikaciji mandata odbornika Skupštine opštine
Ugljevik
11/2
Rješenje o izboru Komisije za izbor i imenovanja
11/4
Rješenje o razrješenju predsjednika Skupštine opštine Ugljevik
11/5
Rješenje o izboru predsjednika Skupštine opštine Ugljevik
11/6
Rješenje o razrješenju potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik
11/7
Rješenje o izboru potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik
11/8
Rješenje o razrješenju zamjenika načelnika opštine Ugljevik 11/9
Rješenje o izboru zamjenika načelnika opštine Ugljevik
11/10
Rješenje o razrješenju sekretara Skupštine opštine Ugljevik 11/11
Rješenje o izboru i imenovanju v.d. sekretara Skupštine opštine
Ugljevik
11/12
Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za oljoprivredu
opštinske uprave Opštine
11/13
Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za
poljoprivredu opštinske uprave Opštine Ugljevik
11/14
Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za finansije opštinske
uprave Opštine Ugljevik
11/15
Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za
finansije opštinske uprave Opštine Ugljevik
11/16
Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje
i stambeno-komunalne poslove opštinske uprave Opštine
Ugljevik
11/17
Rješenje o izboru i imenovanju v.d načelnika Odjeljenja za
prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštinske
uprave Opštine Ugljevik
11/18
.Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za društvene
djelatnosti opštinske uprave Opštine Ugljevik
11/19
Rješenje o izboru i imenovanju v.d načelnika Odjeljenja za
privredu opštinske uprave Opštine Ugljevik
11/20
Rješenje o izboru i imenovanju v.d načelnika Službe za
informacione tehnologije opštinske uprave Opštine Ugljevik
11/21
Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za opštu upravu
opštinske uprave Opštine Ugljevik
11/22
Rješenje o izboru Komisije za propise
12/91

Rješenje o izboru Komisije za boračko invalidska pitanja
12/92
Rješenje o izboru Komisije za društvene djelatnosti i odnose sa
vjerskim zajednicama
12/93
Rješenje o izboru Komisije za statutarna pitanja
12/94
Rješenje o izboru Komisije za privredni razvoj opštine
12/95
Rješenje o izboru Komisije za odlikovanja
12/96
Rješenje o izboru Komisije zapredstavke, pritužbe i društveni
nadzor
12/97
Rješenje o izboru Komisije za omladinu
12/98
Rješenje o izboru Komisije za sport
12/99
Rješenje o izboru Komisije za budžet i finansije
12/100
Rješenje o obrazovanju Odbora za praćenje primjene Kodeksa
ponašanja odbornika u Skupštini opštine Ugljevik
12/101
Rješenje o određivanju odbornika SO-e koji će prisustvovati
zaključenju braka na području Opštine Ugljevik
12/102
Rješenje o izboru Komisije za primopredaju dužnosti
12/103
P ROGRAM
Godišnji program uređenja građevinskog zemljišta za 2016.
godinu
1/18
Program o izmjeni Programa raspoređivanja i usmjeravanja
sredstava od naknada za finansiranje zaštite od požara za 2016.
godinu
1/20
Program o izmjeni Programa raspodjele sredstava neprofitnim
organizacijama za 2016.god
3/9
Programa proljetne sjetve za 2016. godinu
3/10
Program jesenje sjetve za 2016. godinu
11/93
Program o izmjeni Programa korišćenja sredstava uplaćenih po
osnovu naknada za korišćenje prirodnih resursa u svrhu
proizvodnje električne energije za 2016.godinu
12/77
Program o izmjeni Programa raspoređivanja i usmjeravanja
sredstava od koncesionih naknada za 2016. godinu
12/79
Program o izmjeni Programa raspoređivanja i usmjeravanja
sredstava od vodnih naknada za 2016. godinu
12/80
Program korišćenja sredstava uplaćenih po osnovu naknada za
korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne
energije za 2017.godinu
12/81
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od vodnih
naknada za 2017. godinu
12/83
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od koncesionih
naknada za 2017. godinu
12/84
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od naknada za
finansiranje zaštite od požara za 2017. godinu
12/85
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od naknada za
promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2017. g
12/86

Program raspodjele sredstava neprofitnim organizacijama za
2017.godinu
12/87
Program korišćenja sredstava prikupljenih od naknada po osnovu
prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2015.g.
12/89
Program korišćenja sredstava prikupljenih od naknada po osnovu
prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2016.g.
12/90
Program rada Skupštine Opštine Ugljevik za 2017. g.
12/104
PLAN
Plan implementacije strategije razvoja Opštine Ugljevik za 2016. g
1/10
Plan održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na područiju
opštine Ugljevik u 2016. g.
1/21
ZAKLjUČAK
Zaključak o dodjeli opštinskih priznanja

8/1

I ZVJEŠTAJ
Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2015. g.
5/1
Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine za šest mjeseci 2016.g 11/23
INFORMACIJA
Informacija o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za tri mjeseca
2016.
5/20
Informacija o izvršenju budžeta Opštine za devet mjeseci 2016. g
11/ 40
AKTI NAČELNIKA OPŠTINE
ODLUKE
Konačna odluka o dodjeli studentskih stipendija za školsku
2015/2016. godinu
1/26
Odluka o usvajanju Plana evizije Opštine za 2016. g.
1/29
Odluka o načinu ostvarivanja prava na isplatu pomoći
1/30
Odluke o isplati novčane pomoći
2/1
Odluka o usvajanju Privremenog plana javnih nabavki za 2016. g
2/26
Privremeni plana javnih nabavki za 2016. godinu
2/27
Odluke o pokretanju postupka javne nabavke
2/34
Odluka o isplati novčane pomoći
3/58
Odluke o pokretanju postupka javne nabavke
3/102
Odluka o usajanju Izvještaja popisne komisije o popisu imovine i
obaveza Opštine Ugljevik na dan 31.12.2015.g
4/3
Odluka o raspodjela sredstava iz budžeta Opštine Ugljevik
namjenjenih za realizaciju projekata udruženja građana na
području Opštine Ugljevik
4/5

Odluka o dopuni privremenog plana javnih nabavki za 2016. g
4/65
Odluke o pokretanju postupka javne nabavke
4/70
Odluke o pokretanju postupka javne nabavke
5/100
Odluka o prijemu volontera
7/1
Odluka o formiranju Lokalnog centra za suzbijanje zarazne bolesti
plavog jezika
7/2
Odluka o isplati novčane pomoći
7/4
Odluka o proglašenju neradnog dana opštini Ugljevik
8/2
Odluke o pokretanju postupka javne nabavke
8/63
Odluke o isplati novčanih pomoći
9/1
Odluke o isplati novčanih pomoći
10/78
Odluka o nomenklaturi sredstava za amortizaciju
11/94
Odluka o potpunom redovnom popisu imovine i obaveza opštine
Ugljevik
11/98
R J E Š E Nj E
Rješenje o imenovanju Savjeta za zapošljavanje Opštine Ugljevik
1/31
Rješenje o brojčanim oznakama organizacionih jedinica i
stvaralaca akta za 2016.god
1/32
Rješenje o vođenju popisa akata za 2016. godinu
1/33
Rješenje o isplati novčanih nagrada
1/39
Rješenja o isplati sredstava
1/40
Rješenja o isplati novčane pomoći
2/20
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za raspodjelu
sredstava udruženjima građ
3/31
Rješenja o realokaciji sredstava
3/33
Rješenja o isplati sredstava
3/45
Rješenje o imenovanju disciplinske Komisije
4/6
Rješenja o isplati sredstava.
4/7
Rješenja o isplati sredstava
5/67
Rješenje o davanju saglasnost na Pravilnik o organizaciji poslova i
sistematizaciji izvršilaca poslova Javne ustanove Sportskorekreativni centar „RUDAR“ Ugljevik
6/67
Rješenje o imenovanju Komisije za stambeno zbrinjavanje
socijalno ugroženih lica napodručju opštine Ugljevik
6/68
Rješenje o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača ekonom.
usluga Opštine Ugljevik
6/69
Rješenja na ime podsticaja za zapošljav. novih radnika
6/71
Rješenja
6/81
Rješenja o isplati sredstava
7/58
Rješenja o isplati sredstava
8/7
Rješenja o isplati sredstava.
9/88
Rješenja o isplati sredstava.
10/1

Rješenje o obrazovanju Centralne popisne komisije
11/99
Rješenje o obrazovanju Komisije za popis gotovine i gotovinskih
ekvivalenata,potraživanja i obaveza
11/100
Rješenje o obrazovanju Komisije za popis nepokretnosti i stalnih
sredstava u fazi pribavljanja
11/101
Rješenje o obrazovanju Komisije za popis nematerijalne
proizvedene imovine, opreme,sitnog inventara i materijala
11/102
P R A V I LN I K
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih
mjesta uOpštinskoj upravi opštine Ugljevik
1/24
Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje
prava na dodjeluplastenika u projektu „Ekonomsko osnaživanje
povratnika i mladih nezaposlenih osobakroz proizvodnju povrća u
plastenicima“ - opštine Ugljevik 2016
3/13
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik
5/56
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnka o platama,
naknadama i ostalim primanjimazaposlenih u Opštinskoj
administrativnoj službi opštine Ugljevik
5/66
Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u
Opštinskoj upravi opštine Ugljevik.
6/60
Pravilnik o stambenom zbrinjavanjusocij. ugroženih lica na
području opštine Ugljevik
6/62
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za
razvoj poljoprivredei drugih privrednih djelatnosti
8/3
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o popisu imovine i obaveza opštine
Ugljevik
11/97
PLAN
Plan promocije privrednih potencijala i pogodnosti Opštine Ugljevik
3/16
UPUTSTVO
Uputstvo o sprovođenju programa kolektivne komunalne
potrošnje za 2016 i 2017.god

1/35

OGLAS
Oglas
2/65
Oglas
6/102
Oglas
6/103
Javni oglas za finansiranje projekata udruženja građana na
području Opštine Ugljevik
2/66
NAREDBA
Naredba o provođenju deratizacijena području opštine Ugljevik u
2016. godini
4/1

Z A K Lj U Č A K
Zaključak o ispravci greške

3/32

