REGISTAR PROPISA 2020. godina
AKTI SKUPŠTINE OPŠTINE
O D L UK E .
.
br. biltena/strana
Odluka o zamjeni postojećih instalacija javne rasvjete sa
svjetiljkama sa led izvora
1/1
Odluka o određivanju prosječne konačne građevinske cijene
m2korisne površine stambenog i poslovnog prostora u 2019.
godini
1/2
Odluka o visini naknade za troškove uređenja gradskog
građevinskog zemljišta
1/2
Odluka o prodaji zemljišta putem javnog konkursa u K.O. Ugljevik
1/3
Odluka o pristupanju izradi izmjene Urbanističkog projekta
gradskog dijela grada Ugljevika
1/4
Odluka o pristupanjuizradi izmjeneUrbanističkog projekta
gradskog dijela grada Ugljevika
3/1
Odluka o davanju mišljenja ,,Cat putevi“ Ugljevik
3/3
Odluka doo,,Greiner Immo“ Ugljevik
3/3
Odluka o kratkoročnom zaduženju Opštine Ugljevik
4/33
Odluka o sticanju svojine na nepokretnostima
4/34
Odluka o sticanju svojine na napokretnostima
4/34
Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom
4/35
Odluka o prodaji zemljišta putem Javnog konkursa u K.O. Ugljevik
4/36
Odluka o sticanju svojine na nepokretnostima
4/36
Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od elementarnih i drugih
nesreća opštine Ugljevik
5/ 1
Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara opštine Ugljevik 2
Odluka o prihvatanju Izmjeneurbanističko-tehničkih uslova sa
planom parcelacije
5/2
Odluka o davanju na korištenje pokretnih stvari
5/2
Odluka o prodaji zemljišta putem javnog konkursa u K.O. Ugljevik
5/2
Odluka o pristupanju izradi Plana parcelacije ,,Gradsko groblje“
Zabrđe
5/3
Odluka o pristupanju izradi Plana parcelacije ,,Groblje Plakalovići“
Zabrđe
5/4
Odluka o pristupanju izradi Plana parcelacije ,,Groblje Ugljevička
Obrijež“Ugljevička Obrijež
5/5
Odluka o pristupanju izradi Plana parcelacije ,,Groblje Ravno
Polje“ Ravno Polje
5/6
Odluka o pristupanju izradi Plana parcelacije ,,Veliko groblje“
Tutnjevac
5/7
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Odluka o pristupanju izradiizmjene Regulacionog plana naselja
individualno stambenih objekata u urbanističkom planu
utvrđenim okvirima 23,24,25
5/8
Odluka o davanju saglasnosti na izdavanje garancije opštine
Ugljevik za kreditno zaduženje JZU Dom zdravlja Ugljevik
5/10
Odluka o prihvatanju otplate kredita JZU Dom zdravlja Ugljevik
5/10
Odluka o dopuni odluke o prijedlogu upisnih područja osnovnih
škola na području Opštine Ugljevik
5/11
Odluka o davanju na korištenje nepokretnosti u K.O. Gornja
Trnova
5/11
Odluka o davanju na korišćenje i upravljanje nepokretnosti u K.O.
Donja Trnova
5/12
R J E Š E Nj E
Rješenje o imenovanju Savjeta za praćenje izrade izmjena
Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika
4/37
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za praćenje
izrade Izmjena urbanističkog projekta gradskog dijela grada
Ugljevika
5/12
PLAN
Godišnji plan sistematske preventivne dezinfekcije dezinsekcije i
deratizacije na području Opštine Ugljevik za 2020. godinu
2/1
Plan zimske službe za 2020/21. godinu
5/13
PROGRAMI
Program mjera sistematske preventivne dezinfekcije, dezinsekcije
i deratizacije
1/6
Program proljetne sjetve za 2020. godinu
2/5
Program korišćenja sredstava prikupljenih od naknada po osnovu
prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2020. g
5/12
IZVJEŠTAJ
Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2019.g
Z A K Lj U Č C I
Zaključci sa sjednice SO-e
Zaključci sa sjednice SO-e
Zaključci sa sjednice SO-e
Zaključci sa sjednice SO-e
Zaključci sa sjednice SO-e

4/1

1/8
2/6
3/3
4/37
5/18

INFORMACIJE
Informacija o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za tri mjeseca
2020. godine
4/18
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AKTI NAČELNIK OPŠTINE
Odluka o radnom vremenu za Dan Republike Srpske
1/10
Konačna odluka o dodjeli tudentskih stipendija za školsku
2019/2020. godinu
1/11
Odluka o usvajanju Izvještaja Popisne komisije o potpunom popisu
imovine i obaveza Opštine Ugljevik na dan 31.12.2019. g
1/14
Odluka o finansijskoj podršci porodici za svako novorođeno dijete
na teritoriji Opštine Ugljevik
1/15
Odluka o uspostavljanju Opštinskog razvojnog tima
1/17
Odluka o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava za
razvoj poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Opštine Ugljevik
1/19
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o uslovima i načinu ostvarivanja
podsticajnih sredstava za razvoj poljopr.
3/5
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o uslovima i načinu ostvarivanja
podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje 6/10
Odluka o finansijskoj podršci ugostiteljskim objektima koji
primarno poslovanje ostvaruju kroz organizaciju proslava i drugih
vidova organizovanih događaja
6/10
R J E Š E Nj E
Rješenje o osnivanju Savjeta za obrazovanje i zapošljavanje
Opštine Ugljevik
1/25
Rešenje o isplati novčanih nagrada
1/26
Rješenje o imanovanju Odbora za organizaciju manifestacije
,Jovićevi dani“
1/26
Rješenje o vođenju popisa akata za 2020. godinu
1/27
Rješenje o brojčanim oznakama organizacionih jedinica i
stvaralaca akata za 2020. godinu
1/28
Rješenje o imenovanju komisije za odabir kandidata za dodjelu
plastenika na području Opštine Ugljevik
2/18
Rješenja o isplati sredstava
3/6
Rješenje o imenovanju Koordinacionig tijela u cilju uspostavljanja
efikasnog sistema zaštite žrtava nasilja u porodici i nasilja nad
ženama
5/22
Rješenja o realokaciji sredstava
6/11
IZVJEŠTAJ
Z A K Lj U Č C I
OGLAS
Oglas
Oglas

3/7
6/54
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PLAN
Plan održavanja higijene u upravnoj zgradi, kancelarijskim i
ostalim prostorima Opštinske uprave opštine Ugljevik
2/11
Plan zapošljavanja u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik za 2020.
godinu
2/13
PRAVILNIK
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj rganizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Ugljevik
1/24
Pravilnik o izmjenama i dopunamaPravilnika o upotrebi službenih
vozila Odsjeka za civilnu zaštitu i teritorijalnu vatrogasnu jedinicu
1/24
Pravilnik o upotrebi pečata i štambilja Opštinske uprave opštine
Ugljevik
2/9
Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje
prava na dodjelu plastenika
2/14
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik
2/16
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o javnim nabavkama
2/17
Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterijuma za izbor najljepše
uređenog dvorišta na području Opštine Ugljevik
2/17
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik
5/20
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik
6/1
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj privrede na teritoriji
opštine Ugljevik
6/10
POJEDINAČNI KOLEKTIVNI UGOVOR

2/18
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