REGISTAR AKATA 2018. GODINA
AKTI SKUPŠTINE OPŠTINE
O D L UK E
broj biltena/strana
Odluka o izmjeni odluke oodobravanju sredstava za nabavku
opreme za sportsku salu
3/1
Odluka o odobravanju sredstava Opštini Lopare za finansiranje
lokalnih puteva
3/1
Odluka o komunalnim djelatnostima na području Opštine Ugljevik
3/2
Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom opštine koja se daje
na upravljanje i korištenje drugim korisnicima
3/4
Odluka o određivanju prosječne konačne građevinske cijene m2
korisne površine stambenog i poslovnog prostora u 2017. g 3/4
Odluka o visini naknadetroškova uređenja gradskog građevinskog
zemljišta
3/5
Odluka o korišćenju sportske sale u Ugljeviku
3/6
Odluka o usvajanju Plana kapitalnih ulaganja Opštine Ugljevik5/1
Odluka o prodaji neposrednom pogodbomnepokretnosti u
svojini Opštine Ugljevik
5/7
Odluka o izmjeni i dopuni Odlukeo uređenju prostora i
građevinskom zemljištu
5/7
Odluka o pristupanju izradi regulacionog plana ,,Sjever 4“
Ugljevik
5/8
Odluka o promjeni statusa određenog zemljišta u K.O. Zabrđe
5/9
Odlika o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom
5/9
Odluka o davanju mišljenja za PK ,,Istok 1,,
5/10
Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom
5/10
Odluka o javnom prevozu lica i stvari u drumskom saobraćaju
na području opštine Ugljevik
5/10
Odluka o taksi prevozu na području Opštine Ugljevik
5/13
Odluka o raspisivanju i održavanju Izbora za članove Savjeta
mjesne zajednice Srednja Trnova
5/16
Odluka o pristupanju izradi izmjene Regulacionog plana ,,Novo
naselje,, Ravno Polje
5/17
Odluka o izmjeni Odluke o Pristupanju izradi izmjene
urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika
6/1
Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju sječe suvih stabala 6/1
Odluka o sticanju svojine na nepokretnostima
7/52
Odluka o dodjeli građevinskog materijala
7/52
Odluka o dodjeli na korišćenje stambenog prostora
7/52
Odluka o sufinansiranju asvaltiranja puteva
7/53
Odluka o izmjeni odluke o pristupanju izradi Izmjene
Urbanističkog projektagradskog dijela grada Ugljevika
7/53
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Odluka o otpisu potraživanja
9/1
Odluka o davanju saglasnosti za zamjenu nepokretnosti
9/1
Odluka o osnivanju pravagrađena u korist Perice Ćirića iz
Bogutova Sela
9/2
Odluka o osnivanju prava građenau korist Jove Jovića iz Ugljevik
Sela
9/2
Odluka o osnivanju prava građena u korist Radoje Ćirića iz
Bogutova Sela
9/3
Odluka o osnivanju prava građena u korist Milke Gajić iz Starog
Ugljevika
9/3
Odluka o osnivanju pravagrađena u korist Nebojše Grujičića iz
Gornje Trnove
9/4
Odluka o osnivanju prava građena u korist Pere Lazića iz Gornje
Krćine
9/4
Odluka o pristupanju izradi Strategije bezbjednosti drumskog
saobraćaja na pojdruču opštine Ugljevik za period 2019-2028.
godine
9/4
Odluka o dodjeli na korišćenje objekta u Ugljeviku
11/26
Odlukao sticanju svojine na nepokretnostima
11/26
Odluka o usvajanju Izmjene Plana postavljanja privremenih
poslovnih objekata u Ugljeviku
11/26
Odluka o prihavtanju Sporazuma
11/27
Odluka o isplati naknade za zemljište
11/27
Odluka o stipendiranju redovnih studenata za školsku 2018/2019.
godinu
11/27
Odluka o usvajanju Nacrta rebalansa plana budžeta opštine
Ugljevik za 2018. godinu
13/20
Odluka o usvajanju Nacrta planabudžeta opštine Ugljevik za 2019.
godinu
13/47
Odluka o izmjeni Odluke o sticanju svojine na nepokretnostima
13/74
Odluka o usvajanju Rebalansa plana budžeta Opštine Ugljevik za
2018. godinu
14/1
Odluka o usvajanju Plana budžeta Opštine Ugljevik za 2019.
godinu
14/28
Odluka o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2019. g.
14/55
Odluka o utvrđivanju Nacrta izmjene urbanističkog projekta
gradskog dijela grada Ugljevika
14/57
Odluka o pristupanju izradi izmjene Regulacionog plana
,,Industrijska zona Ugljevik“ Ugljevik
14/59
Odluka o utvrđivanju poreske stope poreza na nepokretnosti za
2019. godinu
14/60
Odluka o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji
Opštine Ugljevik na dan 31.12.2018. g
14/60
Odluka po prijedlogu za nivo mjera i aktivnosti
14/62
Odluka o načinu i uslovima prodaje vatrogasnog vozila
14/63
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Odluka o prenosu prava korištenja izgrađenog vodovoda u
Mezgraji Kose
14/64
Odluka o prenosu prava korištenja izgrađenog vodovoda u
Bogutovom Selu-Brđani Prokos
14/64
Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
članova Upravnog odbora JU Dječiji vrtić ,,Duško Radović“ Ugljevik
14/65
Odluka o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje člana
Odbora za žalbe Opštine Ugljevik
14/65
R J E Š E Nj A
Rješenje o razrješenju v.d. direktora Dječiji vrtić ,,Duško
Radović,, Ugljevik
3/6
Rješenje o imenovanju direktora JU Dječiji vrtić ,,Duško Radović,,
Ugljevik
3/7
Rješenje o davanju saglasnosti na cijene vode, naknade za
korištenje fekalne kanalizacije i odvoza komunalnog otpada 3/7
Rješenje o imenovanju Odbora za žalbe Opštine Ugljevik
5/18
Rješenje o imenovanju predstavnika Opštine Ugljevik u Skupštinu
Javnog preduzeća Regionalna deponija „EKO-Dep“d.o.o.Bijeljina
5/18
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za bezbjednost
saobraćaja Opštine Ugljevik
6/2
Rješenje o imenovanju Radne grupe
6/2
Rješenje o imenovanju Savjeta za praćenje izrade Izmjene
Urbanističkog projekta gradskog dijela Ugljevik
7/54
Rješenje o davanju saglasnosti na cijene isporuke toplotne
energije za grejnu sezonu 2018/2019
12/1
Rješenje o razrješenju člana odbora za žalbe opštine Ugljevik
12/66
Rješenje o davanju saglasnosti JU SRC ,,Rudar“
12/66
P RO G R A M
Program proljetne sjetve za 2018. godinu
5/18
Program korišćenja sredstava Prikupljenih od naknada po osnovu
Prodaje šumskihdrvnih sortimenatau 2018.g
5/20
Program mjera za sprečavanje i suzbijanje eliminacije i
eradikacijuzaraznih bolesti na području opštine Ugljevik za 2018.
god.
5/20
Program mjera sistematske preventivne dezinsekcije i
deratizacije
5/23
Program jesenje sjetve za 2018. godinu
11/28
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od vodnih
naknada za 2019. godinu
14/66
Program raspodjele sredstava neprofitnim organizacijama za
2019. godinu
14/67
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Program korišćenja sredstava uplaćenih po osnovu naknada za
korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa za 2019.
godinu
14/67
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od naknada za
finansiranje zaštite od požara za 2019. godinu
14/68
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od naknada za
promjenu namjene poljoprivr. zemljišta za 2019.
14/68
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od eksploatacija
mineralnih sirovina za 2019. godinu
14/69
Program mjera za sprečavanje i suzbijanje, eliminaciju i
eradikaciju zaraznih bolesti na području opštine Ugljevik za 2019.
godinu
14/69
Program rada Skupštine opštine Ugljevik za 2019.
14/78
Z k lj u č a k
Zaključci
Zaključci
Zaključci
Zaključci sa sjednice SO-e
Zaključci SO-e
Zaključci
Zaključak o dodjeli opštinskih priznanja
Zaključci SO-e
Zaključci SO-e

3/9
5/24
6/4
7/4
9/10
11/28
12/2
13/74
14/86

IZVJEŠTAJ
Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Ugljevik 2017.g
7/1
Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 6 mjeseci 2018.
godine
11/1
INFORMACIJA
Informacija o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za tri mjeseca
2018.god.
7/35
Informacija o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za devet mjeseci
2018. godine
13/1
POSLOVNIK
P O V E Lj A
Povelja interne revizije Opštine Ugljevik

6/8

PRAVILNIK
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o organizaciji i sistemat. radnih
mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik
1/1

Page 4 of 8

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku osnivanja prava građana
na nepokretnostima u svojini opštine Ugljevik
9/5
UPUSTVO
Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju
zaštite lica koja prijavljuju korupciju u Opštinskoj
upravi Ugljevik
1/2
Uputstvo o sprovođenju Pograma kolektivne Komunalne
potrošnje za 2018.i 2019. Ggodinu
2/6

OGLAS
Javni oglas za finansiranje projekta udruženja građana na
području Opštine Ugljevik

2/9

PLAN
Gpdišnji plan sistematske Preventivne dezincekcije i deratizacije
na području Opštine Ugljevik za 2018. godinu
6/2
Plan zimske službe za 2018/19 godinu
9/6
AKTI NAČELNIKA OPŠTINE
O D L UK E
Odlika o pokretanju postupka javne Nabavke
1/12
Odlika o pokretanju postupka javne Nabavke
2/10
Odluka o osnivanju Odluke Opštinske uprave Ugljevik
3/13
Odluka o uspostavljanju Centra za Birački spisak Opštine Ugljevik
5/26
Odluka o davanju saglasnosti na upotrebu imena grba Opštine
Ugljevik
6/4
Odluka o usvajanju izvještaja Popisne komisije o potpunom
popisun imovina obaveza Opštine Ugljevik na dan 31.12.2017.
godine
6/6
Odluke o pokretanju postupka Javnih nabavki
6/10
Odluke o pokretanju postupka Javnih nabavki
7/58
Odluke o pokretanju postupka Javnih nabavki
8/23
Odluka o korišćenju reprezentacije i usluga kafe kuhinje u
opštinskoj upravi
10/2
Odluke o pokretanju postupka javnih nabavki
10/11
Odluke o pokretanju postupka javnih nabavki
12/21
Odluke o pokretanju postupka javnih nabavki
13/81
Odluka o potpunom redovnom popisu imovine i obaveza Opštine
Ugljevik
15/1
Odluke o pokretanju postupka javnih nabavki
15/22

Page 5 of 8

R J E Š E Nj E
Rješenje o realokaciji sredstava
1/8
Rješenje o imenovanju komisije za raspodjelu sredstava
udruženjima građana
2/8
Rješenje o realokaciji sredstava
2/10
Rješenje o realokaciji
3/19
Rješenje o imenovanju Drugostepene Komisije za odabir korisnika
za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništen i ili oštećenih u
poplavama 2014. godine na području Opštine Ugljevik u okviru
Projekta oporavka od poplava
3/19
Rješenje o realokaciji sredstava
4/83
Rješenje o imenovanju Radne grupe za učešće u projektu ,,
Probbudućnost
6/7
Rješenje o imenovanju Prvostepene stručne komisije radi
procjene potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u
razvoju na području Opštine Ugljevik
7/57
Rješenja o isplati sredstava
7/57
Rješenja o realokaciji sredstava
8/11
Rješenje o imenovanju komisije u skladu sa Zaključkom SO-e
Ugljevik broj 01-345-46/18
9/12
Rješenje o imenovanju radne grupe
9/12
Rješenja o realokaciji sredstava
9/13
Rješenje o imenovanju Radnog tima za izradu Strategije
bezbjednosti drumskog saobraćaja na području opštine Ugljevik
za period 2019-2028. godine
10/2
Rješenja o realokaciji sredstava
10/3
Rješenja o realokaciji sredstava
11/29
Rješenje o realokaciji sredstava
12/10
Rješenja o realokaciji sredstava
13/79
Rješenje o obrazovanju Centralne popisne komisije
15/2
Rješenje o obrazovanju Komisije za popis gotovine i gotovinskih
ekvivalenata, potraživanja i obaveza
15/2
Rješenje o obrazovanju Komisije za popis nepokretnosti i stalnih
sredstava u fazi pribavljanja
15/2
Rješenje o obrazovanju Komisije za popis nematerijalne
proizvedene imovine, opreme, sitnog inventara i materijala 15/3
Rješenje o izmjeni Rješenja o obrazovanju Centralne popisne
komisije
15/3
Rješenja o realokaciji sredstava
15/3

P R AV I L N I K
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Pravilnik o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na
naknadu za prevoz na posao i prevoz s posla za zaposlene u
Opštinskoj upravi Ugljevik.
3/11
Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju opštine Ugljevik
3/11
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u
opštinskoj upravi Ugljevik
4/1
Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju
vanredne socijalne potrebe
7/55
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik
8/1
Pravilnik o izmjeni pravilnikao unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj upravi Ugljevik
10/1
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj upravi opštine Ugljevik
12/2
Pravinik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednokratnoj
novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijane potrebe 9/18
Normative utroška komponeneti za pripremu napitaka i cjenovnik
usluga čajne kuhinje
12/10
Pravilnik o prijemu u radni odnos i stručnom osposobljavanju
pripravnika u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik
13/75
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik
13/77
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o popisu imovine i obaveza
Opštine Ugljevik
14/1
PLAN
Plan zapošljavanja u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik za 2018.
godinu
13/77
Plan o izmejeni plana zapošljavanja u opštinskoj upravi opštine
Ugljevik za 2018. godinu
13/78
UPUSTVO
Upustvo o postupanju po prijavama putem Aplikacije sumnje na
korupciju i duge nepravilnosti - APK
4/82
Uputstvo o izmjeni Uputstva za održavanje javne rasprave o
Budžetu opštine Ugljevik
13/78
POJEDINAČNI KOLEKTIVNI UGOVOR
PojedinačnI kolektivnI ugovor za zaposlene u opštinskoj upravi
opštine Ugljevik
2/1
Izmjene i dopune Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene
u opštinskoj upravi opštine Ugljevik
13/86
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Izmjene Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u
Opštinskoj upravi opštine Ugeljvik
13/87
Izmjene i dopune Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene
u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik
15/24
AKT ODBORA ZA ŽALBU
POSLOVNIK
Poslovnik o radu Odbora za žalbe Opštine Ugljevik

3/26

OGLAS
Oglas
Oglas
Oglas

3/28
10/14
11/39
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