REGISTAR PROPISA 2019. godina
AKTI SKUPŠTINE OPŠTINE
O D L UK E
broj biltena/strana
Odluka o proglašenju mandata odbornika SO-e Ugljevik
1/1
Odluka o usvajanju Strategije bezbjednosti drumskog saobraćaja
na području Opštine Ugljevik za period 2019 -2028. godinu
1/1
Odluka o izmjenama i dopunama Plana kapitalnih ulaganja
Opštine Ugljevik
1/9
Odluka o proširenim pravima iz socijalne zaštite
1/14
Odluka o dodjeli na korišćenje prostorija za potrebe JU Cantra za
socijalni rad Ugljevik
1/15
Odluka o dodjeli na korišćenje nepokretnosti u K.O. Korenta 1/16
Odluka o sticanju svojine na nepokretnostima
1/16
Odluka o prenosu pravakorištenja izgrađenog vodovoda u
Mezgraji – zaseok Gajići – Zelenovići
1/17
Odluka o određivanju prosječne konačne građ. cijene m2 korisne
površine stamb. i poslovnog prostora u 2018.g
1/17
Odluka o visini naknade za troškove uređenja gradskog
građevinskog zemljišta
1/18
Odluka o oslobađanju plaćanja duga za zakupa građevinskog
zemnjišta
1/19
Odluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana
Opštinske izborne komisije Ugljevik
1/19
Odluka o pristupanju izradi izmjene Urbanističkog projekta
gradskog dijela grada Ugljevika
2/1
Odluka o usvajanju Izmjene urbanističkog projekta gradskog dijela
grada Ugljevika
2/2
O utvrđivanju Nacrta izmjeneUrbanističkog projekta gradskog
dijela grada Ugljevika
2/3
Odluka o povratu sredstava
2/5
Odluka o osnivanju Forumaza bezbjednost građana opštine
Ugljevik
2/5
Odluka o izmjenama i dopunama Plana kapitalnih ulaganja
opštine Ugljevik
4/1
Odluka o davanju mišljenja
4/8
Odluka o davanju saglasnostiza prekopavanje zemljišta
4/8
Odluka o davanju na korišćenjenepokretnosti u K.O. Zabrđe
,,POOL CENTAR IKONIĆ“ doo Ugljevik
4/8
Odluka o osnivanju prava građenja u korist Dese Lazić iz Gornje
Krćine
4/9
Odluka o prodaji zemljištaneposrednom pogodbom
4/9
Odluka o pokretanju inicijative za ukidanje naziva naseljenih
mjesta
4/10

Odluka o prihvatanju stručnog mišljenja – urbanističko tehničkih
usloava
4/10
Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom
4/11
Odluka o izmjeni odluke o komunalnom redu na području opštine
Ugljevik
4/11
Odluka o zaduženju opštine Ugljevik
5/1
Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Agencije za razvoj malih i
srednjih preduzeća
5/3
Odluka o odobravanju sječestabala u Koreniti
5/3
Odluka o prihvatanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora 5/4
Odluka o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Opštine
Ugljevik za kreditno zaduženje JZU ,,Dom zdravlja,, Ugljevik
6/1
Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
jednog člana upravnog odbora JU Dječiji vrtić ,,Duško Radović“
Ugljevik
6/2
Odluka o izmjeni Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti u
K.O. Zabrđe
6/2
Odluka o sticanju svojine na nepokretnostima
6/3
Odluka o sticanju svojine na nepokretnostima
6/3
Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom
6/4
Odluka o davanju sagl. za zaključenje sudskog poravnanja
6/5
Odluka o pokretanju inicijative za prestanak postojanja naseljenih
mjesta
8/1
Odluka o stipendiranju redovnih studenata za školsku 2019./2020.
godinu
8/2
Odluka o dopuni Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima
opštine Ugljevik
8/3
Odluka o izmjeni Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti u
K.O. Zabrđe
8/3
Odluka o sticanju svojine na nepokretnostima
8/4
Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom
8/4
Odluka o odobravanju finansijskih sredstava
8/5
Odluka o prodaji zemljišta putem javnog konkursa u K.O. Ugljevik
8/5
Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
direktora javnih ustanova čiji je osnivač Skupština opštine
Ugljevik
8/6
Odluka o utvrđivanju vrijednosti neto kapitala u Javnoj
zdravstvenoj ustanovi ,,Dom zdravlja“ Ugljevik
8/7
Odluka o usvajanju Nacrta rebalansa plana budžeta opštine
Ugljevik za 2019. godinu
9/19
Odluka o usvajanju Nacrta plana budžeta opštine Ugljevik za
2020. godinu
9/46
Odluka o sticanju svojine na nepokretnostima
9/72
Odluka o određivanju cijene zemljišta u K.O. Zabrđe
9/73

Odluka o usvajanju Rebalansa plana budžeta Opštine Ugljevik za
2019. godine
10/1
Odluka o usvajanju Plana budžeta Opštine Ugljevik za 2020.g.
10/27
Odluka o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020 g.
10/54
Odluka o određivanju cijena zemljišta u K.O. Ugljevik
10/57
Odluka o utvrđivanju poreske stope poreza na nepokretnosti za
2020. godinu na području Opštine Ugljevik
10/57
Odluka o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji
Opštine Ugeljevik na dan 31.12.2019. god
10/58
Odluka o ekonomskoj cijeni usluga za 2020. godinu i iznosa
novčanog učešća roditelja za boravak djeteta u JU ,,Duško
Radović“ Ugljevik
10/60
Odluka o davanju saglasnosti JZU,,Dom zdravlja“Ugljevik
10/61
Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
jednog člana upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Ugljevik
10/61
R J E Š E Nj E
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor članova Opštinske
izborne komisije Ugljevik
1/20
Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora JU Dječiji vrtić
,,Duško Radović“ Ugljevik
1/21
Rješenje o imenovanju dva člana Upravnog Odbora JU Dječiji vrtić
,,Duško Radović“ Ugljevik
1/21
Rješenje o davanju saglasnosti na cijene vode, naknade za
korištenje fekalne kanaliz. i odvoza komunal. otpada
1/21
Rješenje o imenovanju jednog člana Odbora za žalbe Opštine
Ugljevik
2/6
Rješenje o razrješenju člana Opštinske izborne komisi
4/11
Rješenje o imenovanju članaOpštinske izborne komis
4/11
Rješenje o razrješenju v.d. direktora JU Centra za socijalni rad
Ugljevik
5/4
Rješenje o imenovanju v.d. direktoraJU Centar za socijalni rad
Ugljevik
5/4
Rješenje o razrješenju direktora JU SRC ,,Rudar“ Ugljevik
6/5
Rješenje o imenovanju v.d. direktora JU SRC ,,Rudar“ Ugljevik 6/5
Rješenje o izboru Komisije za primopredaju dužnosti između
imenovanih lica u JU SRC ,,Rudar“ Ugljevik
6/6
Rješenje o davanju saglasnostina cijene isporuke toplotne energije
za grejnu sezonu 2019./2020. godinu
8/7
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje direktora
javnih ustanova čiji je osnivač Skupština opštine Ugljevik
8/8
Rješenje o razrješenju direktora JU Centar za kulturu ,,Filip
Višnjić“ Ugljevik
8/8
Rješenje o imenovanju v.d.direktora JU Centar za kulturu ,,Filip
Višnjić“ Ugljevik
8/8

Rješenje o razrješenju direktora Agencije za razvoj malih i srednjih
preduzeća Ugljevik
8/8
Rješenje o imenovanju v.d.direktora Agencije za razvoj malih i
srednjih preduzeća Ugljevik
8/9
Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora JU Dječiji vrtić
,,Duško Radović“ Ugljevik
8/9
Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora JU Dječiji vrtić
,,Duško Radović“ Ugljevik
8/9
Rješenje o razrješenju članaUpravnog odbora JU Centar za
socijalni rad Ugljevik
10/61
Rješenje o razrješenju člana Komisije za propise
10/62
Rješenje o razrješenju člana Komisije za sport
10/62
Rješenje o izmjeni rješenjao izboru člana Komisije za propise
10/62
Rješenje o izmjeni rješenja o izboru člana Komisije za sport 10/62
PLAN
Godišnji plan sistematske preventivne dezinfekcije, dezinskecije i
deratizacije na području Opštine Ugljevik za 2019. godinu
2/7
Plan zimske službe za 2019/20 g.
5/5
Plan održavanja lokalnih nekategorisanih puteva na području
Opštine Ugljevik u 2020. godini
10/85
PROGRAMI
Program mjera sistematske preventivne dezinfekcije, dezinsekcije
i deratizacije
1/23
Program proljetne sjetve za 2019. godinu
2/10
Program korištenja sredstava prikupljenih od naknada po osnovu
prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2019. g
5/9
Program jesenje sjetve za 2019. godinu
9/73
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od vodnih
naknada za 2020. godinu
10/63
Program korišćenja sredstavauplaćenih po osnovu naknada za
korišćenje prirodnih i dugih dobara od opšteg interesa za 2020.
godinu
10/63
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od eksploatacije
mineralnih sirovina za 2020. godinu
10/64
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od naknada za
finansiranje zaštite od požara za 2020. godinu
10/64
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od naknada za
promjenu namjene poljoprivred. zamljišta za 2020.g.
10/65
Program raspodjele sredstava neprofitnim organizacijama za
2020. godinu
10/65
Program mjera za sprečavanje i suzbijanje, eliminaciju i
eradikaciju zaraznih bolesti na području opštine Ugljevik za 2020.
godinu
10/66

Program zajedničke komunal. potrošnje za 2020. i 2021.
Program rada Skupštine opštine Ugljevik za 2020. g

10/70
10/78

IZVJEŠTAJ
Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.g
4/12
Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za šest mjeseci 2019.
godine
8/11
INFORMACIJA
Informacija o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za tri mjeseca
2019. godine
4/31
Informacija o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za devet mjeseci
2019. godine
9/1
Z A K Lj U Č A K
Zaključci sa sjednice SO-e
Zaključci sa sjednice SO-e
Zaključci sa sjednice SO-e
Zaključci SO-e
Zaključci sa sjednice SO-e
Zaključak o dodjeli opštinskih priznanja
Zaključci sa sjednice SO-e
Zaključci sa sjednice SO-e.

1/25
2/11
4/49
5/10
8/29
9/72
9/74
10/93

AKTI NAČELNIK OPŠTINE
Konačna odluka o dodjeli studentskih stipendija za školsku 2018 /
2019. godinu
1/28
Odluka o pokretanju postuka javne nabavke
1/45
Odluka o usvajanju izvještaja popisne komisije o potpunom popisu
imovine i obaveza Opštine Ugljevik na dan 31.12.2018. g
2/14
Odluka o pokretanju postupka javnih nabavki
2/42
Odluka o poretanju postaupka javnih nabavki
3/23
Odluke o pokretanju postupka javnih nabavki
4/62
Odluke o pokretanju postupka javnih nabavki
6/6
Odluka o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava za
razvoj poljoprivredne proizvodnje
7/6
Odluka o subvencionisanju taksi prevoza za 2019. god
7/9
Odluka o potpunom redovnom popisu imovine i obaveza opštine
Ugljevik
9/77
R J E Š E Nj E
Rješenje o imenivanju Odbora za organizaciju manifestacije
,,Jovićevi dani“ 2019.godine
1/34
Rješenje o isplati novčanih nagrada -,,Jovićevi dani“
1/34

Rješenje o isplati novčanih nagrada ,,Izbor sportiste“
1/35
Rješenje o imenovanju Disciplinske komisije
1/35
Rjeešenje o realokaciji sredstava
1/35
Rješenje o imenovanju komisije za raspodjelu srestava
udruženjima građana
2/15
Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje potrošnje goriva
2/15
Rješenje o imenovanju Radne grupe za realizaciju projekta
zajedničkog uređenja, mapiranja i upotrebe nove biciklističke
staze
2/16
Rješenja o realokaciji sredstava
2/30
Rješenja o realokaciji sredstava
3/16
Rješenje o imenovanjuKomisije za utvrđivanje potrošnje goriva
4/54
Rješenja o isplati sredstava
4/54
Rješenja o realokaciji sredstava
4/55
Rješenja o realokaciji sredstava
5/12
Rješenja o realokaciji sredstava
6/13
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje
štetnog događaja
7/10
Rješenje o imenovanju Prvostepene stručne komisije za
utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz
socijalne zaštite i utvrđivanju funkcionalnog stanja korisnika 7/10
Rješenja o realokaciji sredstava
7/11
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Opštinskog štaba za
vanredne situacije Opštine Ugljevik
8/30
Rješenje o obrazovanju Centralne popisne komisije
9/78
Rješenje o obrazovanju Komisije za popis gotovine i gotovinskih
ekvivalenata, potraživanja i obaveza
9/79
Rješenje o obrazovanju Komisije za popis nepokretnosti i stalnih
sredstava u fazi pribavljanja
9/79
Rješenje o obrazovanju Komisije za popis nematerijalne
proizvedene imovine,opreme,sitnog inventara i mater
9/80
Rješenja o realokaciji sredstava
9/80
PRAVILNIK
Pravilnik o ostvarivanju prava na sufinansiranje troškova asistirane
reprodukcije (vantjelesne oplodnje)
1/29
Pravinik o izboru najuspješnijeg sportiste Opštine Ugljevik 1/31
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj Organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik
3/1
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj Organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik
3/3

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj Organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik
4/52
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Ugljevik
5/11
Pravilnik o izmjeni Pravilnikao unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik
7/1
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj Organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik
7/2
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za
razvoj privrede na teritoriji opštine Ugljevik
7/2
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj privrede na teritoriji
opštine Ugljevik
9/75
Pravilnik o izmjeni Pravilnikao unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj upravi opštine Ugljevik
9/77
Pravinik o izmjeni i dopuni Pravilnika o popisu imovine i obaveza
opštine Ugljevik
9/77
OGLAS
Javni oglas za finansiranje projekata udruženja građana na
području Opštine Ugljevik
Oglas
Oglasi Zajedica etažnih vlasnika
Oglas

1/32
2/49
8/30
9/86

PLAN
Plan zapošljavanja u Opštinskoj upravi Opštine Ugljevik za 2019.
godinu
1/33
Plan integriteta Opštine Ugljevik
2/16
Plan rada za uspostavljanje i razvoj sistema finansijskog
upravljanja i kontrole za 2019. godine
2/28
Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika
uOpštinskoj upravi Ugljevik za 2019. godinu
4/53

