REGISTAR PROPISA 2017. godina
AKTI SKUPŠTINE OPŠTINE
O D L UK E
broj biltena/strana
Odluka o regulisanju visine naknade za korišđenje putnog
zemljišta za polaganje infrastrukturnih vodova
2/2
Odluka o utvrđivanju mjerila i kriterijumima za odrđivanje puteva
i ulica u naselju na području opštine Ugljevik
2/3
Odluka o stavljanju van snage Odluke o prodaji neposrednom
pogodbom nepokretnosti u K.O. Ugljevik
2/6
Odluka o povjeravanju obavljanja isporuke toplotne energije 2/7
Odluka o visini naknade za troškove uređenja gradskog
građevinskog zemljišta
2/8
Odluka o određivanju prosječne konačne građevinske cijene m2
korisne površine stambenog i poslovnog prostora u 2016.
2/10
Odluka o određivanju cijene zemljišta u K.O. Zabrđe
2/11
Odluka o prodaji nepokretnost putem javnog konkursa u K.O.
Zabrđe
2/12
Odluka o postavljanju spomen statue pukovniku Milanu Joviću
2/1
Odluka o prenosu u trajno vlasništvo amortizovanog službenog
putničkog vozila marke „Škoda“ tip „Superb“
2/14
Odluka o o mjerama zaštite od požara na području opštine
Ugljevik
2/15
Odluka o izmjeni odlukeo utvrđivanju visine odborničke naknade
odbornika i naknade radnih tijela Skupštine opštine Ugljevik 2/22
Odluka o naknadama za rad članova Opštinske izborne komisije
Ugljevik
2/23
Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
sekretara Skupštine opštine Ugljevik
2/24
Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
direktora JU Cetra za socijalni rad Ugljevik
2/25
Odluka o dodjeli na korišćenje poslovnog prostora
5/1
Odluka o promjeni statusa određenog zemljišta u K.O. Zabrđe
5/1
Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom
5/2
Odluka o utvrđivanju Nacrta Izmjene Regulacionog Plana
,,Industrijska zona Ugljevik“ Ugljevik
5/2
Odluka o prenosu ulaganja sa Opštine Ugljevik
5/3
Odluka o dopuni odluke o osnivanju Centra za kulturu u Ugljeviku
5/5
Odluka o razvrstavanju lokalnih puteva i ulica u naselju na
području opštine Ugljevik
5/5
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Opštinske uprave
Ugljevik
5/13

Odpluka o utvrđivanju nacrta i o sprovođenju javne rasprave o
nacrtu Statuta opštine Ugljevik.
6/1
Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Skupština opštine
Ugljevik
6/1
Odluka o pristupanju izradi izmjene Regulacionog plana ,,Novo
Naselje,, Ravno Polje
6/2
Odluka o prodaji nepokretnosti putem javnog konkursa u K.O.
Ugljevička Obrijež i Zabrđe
6/3
Odluka o prodaji nepokretnosti putem javnog konkursa u K.O.
Ravno Polje
6/4
Odluka o prenosu prava korištenja izgrađenog vodovoda u Donjoj
Trnovi
6/5
Odluka o pristupanju sanaciji - revitalizaciji Spomen groblja palim
borcima NOR-a i ŽFT-a Srema i Istočne Bosne u Donjoj Trnovi 6/5
Odluka o plaćanju naknade za uređenje građevinskog zemljišta i
rente u ratama
6/6
Odluka o davanju saglasnosti na upotrebu imena Opštine Ugljevik
u nazivu „Udruženja navijača Crvene zvezde Ugljevik“
6/6
Statut Opštine Ugljevik
7/1
Odluka o prodaji nepokretnosti u K.O. Ugljevik
7/21
Odluka o izmjeni Odluke o sticanju svojine na nepokretnostima
7/22
Odluka o davanju saglasnosti za zamjenu korištenja poslovnih
prostora
7/22
Odluka o usvajanju Programa sanitarne zaštite sa Elaboratom o
kvalitetu i rezervama podzemne vode za izvorište „Ugljevik“
Ugljevik
8/21
Odluka o raspisivanju i održavanju izbora za članove Savjeta
mjesnih zajednica opštine Ugljevik
8/33
Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora
8/33
Odluka o dodjeli na korištenje nepokretnosti u K.O. Ugljevik 8/34
Odluka o davanju mišljenja
9/1
Odluka o izmjeni odluke o komunalnom redu na području Opštine
Ugljevik
9/1
Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje sudskog poravnanja
9/2
Odluka o prodaji nepokretnosti putem javnog konkursa u K.O.
Ugljevička Obrijež i Zabrđe
9/2
Odluka o izmjenama odluke o formiranju opštinskog štaba za
vanredne situacije Opštine Ugljevik
9/3
Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje
direktora JZU Dom zdravlja Ugljevik
9/3
Odluka o stipendiranju redovnih studenata za školsku 2017/2018.
godinu
9/3
Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana ,,Novo Naselje“
Ravno Polje
10/1

Odluka o izmjeni oduke o osnivanju JU Centra za kulturu ,,Filip
Višnjić“ Ugljevik
10/2
Odluka o dopuni odluke oosnivanju JU dječiji vrtić „Duško
Radović“ Ugljevik
10/2
Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje
članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Skupština
opštine Ugljevik
10/3
Odluka o usvajanju Nacrta rebalansa plana budžeta Opštine
Ugljevik za 2017. godinu
11/21
Odluka o usvajanju Nacrta plana budžeta Opštine Ugljevik za
2018. godinu
11/49
Odluka o pristupanju izradi Plana kapitalnih ulaganja za period
2018.-2020. godine
11/77
Odluka o donošenju Izmjene regulacionog plana „Industrijska
zona Ugljevik“ Ugljevik
11/78
Odluka o načinu i uslovima davanja u zakup dijela poslovnog
objekta u Ugljeviku
11/79
Odluka o usvajanju Strategije razvoja poljoprivrede opštine
Ugljevik za period 2018.-2022. godine
11/79
Odluka o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta „Ugljevik“
Ugljevik
11/80
Odluka o bezbjednosti saobraćaja na putevima opštine Ugljevik
11/85
Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje
direktora JU Dječijeg vrtića „Duško Radović“Ugljevik
11/91
Odluka o usvajanju Rebalansa plana budžeta opštine Ugljevik za
2017. godinu
12/1
Odluka o usvajanju Plana budžeta opštine Ugljevik za 2018. god
12/30
Odluka o izmjeni odluke o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za
2017. godinu
12/59
Odluka o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018. g
12/59
Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje
direktora JU Centar za socijalni rad Ugljevik
12/62
Odluka o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje članova
Odboraza želbe opštine Ugljevik
12/62
Odluka o utvrđivanju poreske stope poreza na nepokretnosti za
2018.godinu na području opštine Ugljevik
12/63
Odluka o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji
opštine Ugljevik na dan 31.12.2017. g
12/63
Odluka o prijedlogu upsnih područja osnovnih škola na području
opštineUgljevik
12/65
Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od elementranih
nepogoda i drugih nesreća na području opštine Ugljevik
12/66

RJEŠENjA
Rješenje o izboru imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za opštu
upravu opštinske uprave Opštine Ugljevik
2/26
Rješenje o izboru imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za
društvene djelatnosti opštinske uprave Opštine Ugljevik
2/27
Rješenje o imenovanju Savjeta za praćenje izrade Izmjene
Regulacionog plana „Industrijska zona Ugljevik“ Ugljevik
2/28
Rješenje o izboru Komisije za ravnopravnost polova
2/29
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje sekretara
Skupštine opštine
2/31
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje direktora JU
Centra za socijalni rad Ugljevik
2/32
Rješenje o ne prihvatanju ponude Tomić Save iz Korenite za
kupovinu parcele
2/33
Rješenje o ne prihvatanju ponude Nenada Josipovića iz Ugljevik za
kupovinu parcele
2/34
Rješenja o odobravanju sredstava
3/24
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja upravnih
odbora javnih ustanova čiji je osnivač opština Ugljevik
6/6
Rješenje o razrješenju direktora Centra za socijalni rad Ugljevik
7/22
Rješenje o imenovanju v.d. direktora Centra za ocijalni rad
Ugljevik
7/23
Rješenje o imenovanju člana školskog odbora
7/23
Rješenje o imenovanju člana školskog odbora
7/23
Rješenje o imenovanju člana školskog odbor
7/23
Rješenje o imenovanju člana školskog odbora
7/2
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti sekretara Skupštine
opštine Ugljevik
8/35
Rješenje o imenovanju sekretara Skupštine opštine Ugljevik 8/35
Rješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu
Opštinske uprave Ugljevik
8/35
Rješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za opštu upravu
Opštinske uprave Ugljevik
8/36
Rješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno
uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave
Ugljevik
8/36
Rješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje
i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave Ugljevik 8/36
Rješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za poljoprivredu
Opštinske uprave Ugljevik
8/37
Rješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za poljoprivredu
Opštinske uprave Ugljevik
8/37
Rješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za društvene
djelatnosti Opštinske uprave Ugljevik
8/38
Rješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za društvene
djelatnosti Opštinske uprave Ugljevik
8/38

Rješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za finansije O
pštinske uprave Ugljevik
8/38
Rješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za finansije Opštinske
uprave Ugljevik
8/39
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Službe za
informacione tehnologije
8/39
Rješenje o imenovanju načelnika Službe za informacione
tehnologije
8/39
Rješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za privredu
Opštinske uprave Ugljevik
8/40
Rješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za privredu
Opštinske uprave Ugljevik
8/40
Rješenje o imenovanju komisije za izbor i imenovanje direktora
JZU Dom zdravlja Ugljevik
9/4
Rješenje o neprihvatanju ponude Petrović Đorđija iz Zabrđa
9/25
Rješenje o neprihvatanju ponude Lazić Ruže iz Ugljevika i dr. 9/25
Rješenje o imenovanju članova upravnih odbora u javnim
ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Ugljevik
10/3
Rješenje o izboru Odbora za zdravlje
10/4
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje direktora JU
Dječijeg vrtića „Duško Radović“ Ugljevik
11/92
Rješenje o razrješenju direktora JU Dječijeg vrtića „Duško
Radović“ Ugljevik
11/92
Rješenje o imenovanju v.d. direktora JU Dječijeg vrtića „Duško
Radović“ Ugljevik
11/92
Rješenje o izboru Komisije za primopredaju dužnosti između
imenovanih lica u JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik 11/92
Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu studentskih stipendija
11/93
Rješenje o davanju saglasnosti na cijene isporuke toplotne
energije za grejnu sezonu 2017/2018.god
11/93
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje direktora
JUCentara za socijalni rad Ugljevik
12/91
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje Odbora za
žalbe Skupštine opštine Ugljevik
12/91
Rješenje o imenovanju Savjeta za bezbjednost saobraćaja opštine
Ugljevik
12/91
Rješenje o razrješenju direktora JZU Doma zdravlja Ugljevik
12/92
Rješenje o imenovanju direktora JZU Doma zdravlja Ugljevik
12/ 92
Rješenje o imenovanju članova Upravnih odbora u Javnim
Ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Ugljevik
12/92
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za
privredu Opštinske uprave Ugljevik
12/93

Rješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za privredu Opštinske
uprave Ugljevik
12/93
POSLOVNIK
Poslovnik o radu Skupštine opštine Ugljevik

8/1

PROGRAM
Program proljetne sjetve za 2017. godinu
5/8
Program korišćenja sredstava prikupljenih od naknada po osnovu
prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2017.god
8/34
Program jesenje sjetve za 2017. god.
9/25
Program korišćenja sredstava uplaćenih po osnovu naknada za
korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne
energije za 2018. godinu
12/66
Program o izmjeni Programa raspoređivanja i usmjeravanja
sredstava od vodnih naknada za 2017. godinu
12/67
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od vodnih
naknada za 2018. godinu
12/67
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od koncesionih
naknada za 2018. godinu
12/67
Program o izmjeni Programa raspoređivanja i usmjeravanja
sredstava od naknada za finansiranje zaštite od požara za 2017 .
godinu
12/68
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od naknada za
finansiranje zaštite od požara za 2018. godinu
12/68
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od naknada za
promjenu namjene poljoprivred. zemljišta za 2018.g
12/68
Program o izmjeni programa raspodjele sredstava neprofitnim
organizacijama za 2017. godinu
12/69
Program raspodjele sredtstava neprofitnim organizacijama za
2018.godinu
12/69
Program zajedničke komunalne potrošnje za 2018. i 2019. godinu
12/70
Program rada Skupštine opštine Ugljevik za 2018. g.
12/77
PRAVILNIK
ETIČKI KODEKS SKUPŠTINE OPŠTINE UGLjEVIK

12/89

ZAKLjUČAK
Zaključak o dodjeli opštinskih priznanja
10/4
Zaključak u vezi rada Komisije za utvrđivanje sukoba interesa
10/4
INFORMACIJA
Informacija o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za tri mjeseca
2017. godine
7/55

Informacija o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za devet mjeseci
2017. godine
11/1
NAREDBA
PLAN
Plan održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području
opštine Ugljevik u 2018.godini
12/82
IZVJEŠTAJ
Izvještaj o realizaciji programa o raspoređivanju i usmjeravanju
novčanih sredstava prikupljenih na osnovu prihoda od posebnih
vodnih naknada za 2016.
5/10
Izvještaj o realizaciji programa korištenja novčanih sredstava
uplaćenih po osnovu naknada za korištenje prirodnih resursa u
svrhu proizvodnje elekttrične energije za 2016.godinu
5/10
Izvještaj o realizaciji programa o raspoređivanju i usmjeravanju
novčanih sredstava prikupljenih na osnovu prihoda od
koncesionih naknada za 2016.god
5/12
Izvještaj o realizaciji programa o raspoređivanju i usmjeravanju
novčanih sredstava prikupljenih na osnovu naknada za
finansiranje zaštite od požara za 2016.g
5/13
Izvještaj o realizaciji programa o raspoređivanju i usmjeravanju
novčanih sredstava prikupljenih na osnovu naknada za promjenu
namjene poljoprivrednog zemljišta za 2016.godinu
5/13
Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016.g
7/24
Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za šest mjeseci 2017.
godine
9/5
AKTI NAČELNIKA OPŠTINE
O D L UK E
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju Opštinske uprave
Ugljevik
1/1
Odluka o usvajanju Plana interne revizije Opštine
2/44
Odluka o osnivanju Opštinske uprave Ugljevik (prečišćen tekst)
3/14
Odluka o isplati novčane pomoći
3/37
Odluke o pristupanju postupku javne nabavke radova
3/49
Odluke o isplati novčane pomoći
5/17
Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017.
5/46
Odluke o postupku javnih nabavki
5/47
Odluke o isplati novčane pomoći
6/21
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke
6/39
Odluke o pristupanju postupkujavne nabavke
7/72
Odluka o usvajanju Akcionog plana za borbu protiv korupcije
opštine Ugljevik (2017-2019)
8/22

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke
8/40
Odluka o pristupanju postupku javne nabavke usluga
9/46
Odluka o proglašenju neradnog dana u opštini Ugljevik
10/18
Odluke o pristupanju postupka javne nabavke
10/25
Odluka o prijemu volontera
11/93
Odluka o potpunom redovnom popisu imovine i obaveza opštine
Ugljevik
11/95
Odluke o pokretanju postupka javne nabavke
11/103
Odluke o pristupanju postupka javnih nabavki
12/95
R J E Š E Nj A
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za raspodjelu
sredstava udruženjima građana
1/11
Rješenja o isplati sredstava
1/14
Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu jednokratne novčane
pomoći
2/57
Rješenje o isplati podsticaja
2/58
Rješenje o isplati novčanih nagrada za najbolje literarne radove
2/59
Rješenjao isplati sredstava
2/60
Rješenje o imenovanju Komisije za proširenje toplovodne mreže
5/17
Rješenja o isplati sredstava
5/32
Rješenje o imenovanju konkursne komisije
6/6
Rješenje o imenovanju radne grupe za izradu procjene
ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće na
području opštine Ugljevik
6/7
Rješenja o isplati sredstava
6/7
Rješenja o realokciji sredstava
8/40
Rješenja
9/30
Rješenja o realokaciji sredstava
10/18
Rješenje o imenovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije
opštine Ugljevik
11/94
Rješenje o imenovanju Komisije za spomenike i spomen -obilježja
11/95
Rješenje o obrazovanju Centralne popisne komisije
11/96
Rješenje o obrazovanju Komisije za popis gotovine i otovinskih
ekvivalenata, potraživanja i obaveza
11/96
Rješenje o obrazovanju Komisije za popis nematerijalne
proizvedene imovine, opreme, sitnog inventara i materijala 11/97
Rješenje o obrazovanju Komisije za popis nepokretnosti i stalnih
sredstava na fazi pribavljanja
11/97
Rješenja o realokaciji sredstava
11/97
Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu Plana apitalnih
ulaganja opštine Ugljevik za period 2018-2020.godine
12/94

Rješenje o imenovanju Radne grupe za ispitivanje ekonomske
koristi,,Studije mogućnosti prerade šljive na području opštine
Ugljevik“
12/94
PRAVILNIK
Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik
1/2
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o platama,
naknadama i ostalim primanjima zaposlenih u Opštinskoj
administrativnoj službi opštine Ugljevik
1/7
Pravilnik o upotrebi službenih kola(prečišćen tekst)
1/8
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći
licima u stanju vanredne socijane potrebe
2/45
Pravilnik o izmjenama i dopounama Pravilnika o platama,
naknadama i ostalimprimanjima zaposlenih u Opštinskoj
administrativnoj službi opštine Ugljevik
2/46
Pravilnik o izmjeni i dopouni Pravilnika o organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik
2/47
Pravilnik o platama, naknadama i ostalim primanjima zaposlenih u
Opštinskojadministrativnoj službi opštine Ugljevik (prečišćen
tekst)
2/50
Pravilnik o popisu imovine i obaveza Opštine Ugljevik
3/1
Pravilnik o finansijskoj podršci porodiljama na teritoriji Opštine
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