REGISTAR PROPISA 2021. godina
AKTI SKUPŠTINE OPŠTINE
O D L UK E
Br.
br. biltena/strana
Odluka o proglašavanju mandata odbornika Skupštine opštine
Ugljevik
1/1
Odluka o privremenom finansiranju Opštine Ugljevik za 2021.
godinu
1/7
Odluka o usvajanju Nacrta plana budžeta Opštine Ugljevik za
2021. godinu
1/7
Odluka o odobravanju finansijske pomoći
1/24
Odluka o davanju ovlaštenja
1/24
Odluka o osnivanju Turističke organizacije Opštine Ugljevik 1/24
Odluka o usvajanju Plana budžeta Opštine Ugljevik za 2021.g.
3/26
Odluka o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2021. g
3/50
Odluka o stipendiranju redovnih studenata za školsku 2020/2021.
godinu
3/52
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proširenim pravima iz
socijalne zaštite
3/53
Odluka o određivanju prosječne konačne građevinske cijene m2
korisne površine stambenog i poslovnog prostora u 2020. godini
3/53
Odluka o visini naknade za troškove uređenja gradskog
građevinskog zemljišta
3/53
Odluka o utvrđivanju poreske stope poreza na nepokretnosti za
2021. godinu na području Opštine Ugljevik
3/54
Odluka o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji
Opštine Ugljevik na dan 31.12.2020.
3/55
Odluka o prodaji nepokretnosti putem javnog konkursa u K.O.
Ugljevička Obrijež i Zabrđe
3/57
Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom
3/57
Odluka o pristupanju izradi izmjene Urbanističkog projekta
gradsko dijela grada Ugljevika
3/58
Odluka o donošenju izmjene Urbanistič. projekta gradskog dijela
grada Ugljevika
3/59
Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje jednog
člana Odbora za žalbe Opštine Ugljevik
3/59
Odluka o stvaljanju van snage Odluke o davanju ovlaštenja za
zastupanje
4/1
Statutarna odluka o izmjeni Statuta opštine Ugljevik
5/1
Odluka o odobravanju sječe stabala
5/1
Odluka o dodjeli na korištenje opreme
5/2
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Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
sekretara Skupštine opštine Ugljevik
5/2
Odluka o izmjeni Odluke o prijedlogu upisnih područja osnovnih
škola na području Opštine Ugljevik
5/2
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove Centra za
socijal. rad Ugljevik
5/3
Odluka o finansijskoj podršci porodici za svako novorođeno dijete
na teritoriji Opštine Ugljevik
5/3
Odluka o dopuni Odluke o prihvatanju otplate kredita JZU Dom
zdravlja Ugljevik
5/4
Odluka o dopuni Odluke o davanju saglasnosti na izdavanje
garancije opštine Ugljevik za kreditno zaduženje JZU Dom zdravlja
Ugljevik
5/4
Odluka o izmjeni Odluke o prodaji zemljišta neposrednom
pogodbom
6/1
Odluka o prodaji zemljišta putem javnog konkursa u K.O. Ugljevik
6/1
Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje
upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Skupština opštine
Ugljevik
6/2
Odluka o pristupanju izradi Zoning plana područja posebne
namjene turističko-izletničkog centra „Gornja Trnova“
6/2
Odluka o pristupanju izradi Zoning plana područja posebne
namjene turističko-izletničkog centra „Šuplja pećina“ Donja Krćina
6/4
Odluka o dodjeli na korištenje poslovnih kancelarija
6/5
Odluka o odgođenom plaćanju naknade za uređenje građevinskog
zemljišta
6/6
Odluka o odobravanju sredstava Fudbalskom klubu „Partizan“
Donja Trnova
6/6
Odluka o o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj
opštini Ugljevik
6/6
Odluka o davanju saglasnosti za postavljanje dječijeg igrališta na
trgu Draže Mihailovića u Ugljeviku
6/6
Odluka o o prodaji nepokretnosti putem javnog konkursa u K.O.
Ugljevik
6/7
Odluka o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju javnog
konkursa za imenovanje jednog člana Odbora za žalbe opštine
Ugljevik
6/8
Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje sudskog poravnanja
6/8
Odluka o utvrđivanju statusa udruženja od interesa za opštinu
Ugljevik
6/8
Odluka o stavljanju van snage Odluke o stipendiranju redovnih
studenata za školsku 2020/2021 godinu
6/9
Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom
6/9
Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom
6/9
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Odluka o dodjeli stipendija studentima prvog ciklusa na
visokoškol. ustanovama
7/1
Odluka o stipendiranju redovnih studenata za školsku 2020/2021.
godinu
7/4
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Agencije za razvoj malih i
srednjih preduzeća Opštine Ugljevik
7/4
Odluka o pristupanju izradi Izmjene Urbanističkog projekta
gradskog dijela grada Ugljevika
7/5
Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Plana postavljanja
privremenih poslovnih objekata u Ugljeviku
7/6
Odluka o izmjenama i dopunama Plana kapitalnih ulaganja
Opštine Ugljevik
7/6
Odluka o isplati naknade za zemljište
7/8
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o opštinskim administrativnim
taksama
7/8
Odluka o sticanju svojine na nepokretnostima
10/24
Odluka o usvajanju Izmjene urbanističkog projekta gradskog dijela
grada Ugljevika
10/24
Odluka o prodaji zemljišta putem javnog konkursa u k.o. Ugljevik i
k.o. Zabrđe
10/25
Odluka o pristupanju izradi izmjene Plana parcelacije Novog
naselja na prostoru između magistralnog puta i rijeke Janje 10/26
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti za
zaključenje sudskog poravnanja
10/27
Odluka o usvajanju Nacrta rebalansa plana budžeta opštine
Ugljevik
11/1
Odluka o usvajanju Nacrta plana budžeta opštine Ugljevik za 2022.
godinu
11/54
Odluka o fondu stambenih jedinica socijalnog stanovanja
11/85
Odluka o visini zakupnine za korišćenje stambenih jedninica
socijalnog stanovanja
11/86
Odluka o postupku subvencionisanja zakupnine
11/87
Odluka o usvajanju Rebalansa plana budžeta opštine Ugljevik za
2021. godinu
12-1/3
Odluka o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021.g
12-1/35
Odluka o usvajanju Plana budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu
12-1/39
Odluka o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022.g.
12-1/70
Odluka o utvrđivanju poreske stope poreza na nepokretnosti za
2022. godinu na području Opštine Ugljevik
12-1/73
Odluka o visini vrijednosti napokretnosti po zonama na teritoriji
Opštine Ugljevik na dan 31.12.2021. god.
12-1/74
Odluka o davanju mišljenja
12-2/1
Odluka o prihvatanju Stručnog mišljenja i urbanističko - tehničkih
uslova
12-2/2
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Odluka o izmjeni Odluke o prodaji nepokretnosti putem javnog
konkursa u K.O. Ugljevička Obrijež i Zabrđe
12-2/2
Odluka o grobljima i pogrebnoj djelatnosti na području Opštine
Ugljevik
12-2/3
Odluka o izmjeni Odluke o uređenju prostora i građevinskom
zemljištu
12-2/13
Odluka o dopuni Odluke o načinu određivanja i obilježavanja
naziva ulica i trgova i označavanju zgrada brojevima
12-2/16
Odluka o dopuni Odluke o određivanju imena i načina
obilježavanja ulica u Ugljeviku
12-2/16
Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
12-2/16
Odluka o ekonomskoj cijeni usluga za 2022.godinu i iznosa
novčanog učešća roditelja za boravak djeteta u JU Dječiji vrtić
„Duško Radović“ Ugljevik
12-2/17
Odluka o načinu odabira projekata nevladinih /neprofitnih
organizacija po LOD metodologiji
12-2/17
Odluka o osnivanju Teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice
Ugljevik
12-2/21
R J E Š E Nj E
Rješenje o izboru Komisije za izbor i imenovanja
1/2
Rješenje o razrješenju predsjednika Skupštine opštine Ugljevik 1/2
Rješenje o izboru predsjednika Skupštine opštine Ugljevik
1/2
Rješenje o razrješenju potpredsjednika Skupštine opštine
Ugljevik
1/2
Rješenje o izboru potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik 1/3
Rješenje o razrješenju zamjenika načelnika OpštineUgljevik
1/3
Rješenje o izboru zamjenika načelnika Opštine Ugljevik
1/3
Rješenje o razrješenju sekretara Skupštine opštine Ugljevik
1/3
Rješenje o izboru i imenovanju v.d. sekretara Skupštine opštine
Ugljevik
1/3
Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za opštu upravu
Opštinske uprave Opštine Ugljevik
1/3
Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za opštu
upravu Opštinske uprave Opštine Ugljevik
1/4
Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za privredu Opštinske
uprave Opštine Ugljevik
1/4
Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za
privredu Opštinske uprave Opštine Ugljevik
1/4
Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje
i stamanbeno - komunalne poslove Opštinske uprave Opštine
Ugljevik
1/4
Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za
prostorno uređenje i stamanbeno-komunalne poslove Opštinske
uprave Opštine Ugljevik
1/4
Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za finansije Opštinske
uprave Opštine Ugljevik
1/5
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Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za
finansije Opštinske uprave Opštine Ugljevik
1/5
Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za poljoprivredu
Opštinske uprave Opštine Ugljevik
1/5
Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za
poljoprivredu Opštinske uprave Opštine Ugljevik
1/5
Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za društvene
djelatnosti Opštinske uprave Opštine Ugljevik
1/6
Rješenje o razrješenju načelnika Službe za informacione
tehnologije Opštinske uprave Opštine Ugljevik
1/6
Rješenje o izboru Komisije za primopredaju dužnosti
/6
Rješenje o izboru Komisije za primopredaju dužnosti
1/6
Rješenje o razrješenju v.d. direktora Agencije za razvoj malih i
srednjih preduzeća Ugljevik
1/26
Rješenje o imenovanju v.d.direktora Agencije za razvoj malih i
srednjih preduzeća Ugljevik
1/26
Rješenje o imenovanju v.d. članova Upravnog odbora Turističke
organizacije Opštine Ugljevik
3/60
Rješenje o izmjeni rješenja o izboru i imenovanju v.d. načelnika
Odjeljenja za opštu upravu opštinske uprave Opštine Ugljevik
3/60
Rješenje o davanju saglasnosti na cijene isporuke toplotne
energije za grejnu sezonu 2020/2021 godinu
3/60
Rješenje o izboru Komisije za propise
3/76
Rješenje o izboru Komisije za statutarna pitanja
3/76
Rješenje o izboru Komisije za budžet i finansije
3/77
Rješenje o izboru Komisije za odlikovanja
3/77
Rješenje o izboru Komisije za boračko invalidska pitanja
3/77
Rješenje o izboru Komisije za privredni razvoj Opštine
3/77
Rješenje o izboru Komisije za društvene djelat. i odnose sa
vjerskim zajednicama
3/78
Rješenje o izboru Komisije za predstavke, pritužbe i društveni
nadzor
3/78
Rješenje o izboru Komisije za omladinu
3/78
Rješenje o izboru Komisije za sport
3/78
Rješenje o izboru Komisije za ravnopravnost polova
3/79
Rješenje o izboru Odbora za zdravlje
3/79
Rješenje o obrazovanju Odbora za praćenje primjene Kodeksa
ponašanja odbornika u Skupštini opštine Ugljevik
3/79
Rješenje o određivanju odbornika SO-e koji će prisustvovati
zaključenju braka na području Opštine Ugljevik
3/79
Rješenje o razrješenju direktora JZU Dom zdravlja Ugljevik
4/1
Rješenje o imenovanju v.d. direktora JZU Dom zdravlja Ugljevik
4/1
Rješenje o izboru Komisije za primopredaju dužnosti
4/2
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Rješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu
opštinske uprave Opštine Ugljevik
5/4
Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za opštu
upravu opštinske uprave Opštine Ugljevik
5/4
Rješenje o izboru i imenovanju v.d. direktora Turističke
organizacije Ugljevik
5/5
Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora
5/5
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje sekretara
Skupštine opštine Ugljevik
5/5
Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu studentskih stipendija
5/5
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje članova
upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Opštine Ugljevik
6/10
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje Odbora za
žalbe Skupštine opštine Ugljevik
6/10
Rješenje o imenvanju člana Školskog odbora u OŠ „ Aleksa Šantić“
Ugljevik
6/10
Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora
7/9
Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora
7/10
Rješenje o razrješenju direktora JZU Dom Zdravlja Ugljevik 10/28
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JZU Dom
zdravlja Ugljevik
10/29
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti sekretara Skupštine
оpštine Ugljevik
11/89
Rješenje o imenovanju sekretara Skupštine opštine Ugljevik 11/89
Rješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu
Opštinske uprave Ugljevik
11/90
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za
prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske
uprave Ugljevik
11/90
Rješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za poljoprivredu
Opštinske uprave Ugljevik
11/91
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za
privredu Opštinske uprave Ugljevik
11/92
Rješenje o razrješenju v. d. načelnika Odjeljenja za finansije
Opštinske uprave Ugljevik
11/93
Rješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za opštu upravu
Opštinske uprave Ugljevik
11/93
Rješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje
i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave Ugljevik 11/94
Rješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za poljoprivredu
Opštinske uprave Ugljevik
11/95
Rješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za privredu Opštinske
uprave Ugljevik
11/96
Rješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za finansije Opštinske
uprave Ugljevik
11/97
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Rješenje o imenovanju članova Upravnih odbora Javnih ustanova
čiji je osnivač Supština opštine Ugljevik
11/98
Rješenje o razrješenju v.d. direktora JU Centar za kulturu „Filip
Višnjić“ Ugljevik
12-1/1
Rješenje o imenovanju v.d. direktora JU Centar za kulturu „Filip
Višnjić“ Ugljevik
12-1/1
Rješenje o razrješenju v.d. direktora JU SRC „Rudar“Ugljevik
12-1/2
Rješenje o imenovanju v.d. direktora JU SRC „Rudar“Ugljevik
12-1/2
Rješenje o davanju saglasnosti na cijenu za isporučenu toplotnu
energiju 2021/2022 godinu
12-2/51

Lista stručnjaka sa koje se imenuju članovi posebnih i
nepristrasnih komisija za sprovođenje postupka za prijem
službenika

3/76

PLAN
Nacrt plana budžeta Opštine Ugljevik za 2021. godinu
1/8
Plan održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području
Opštine Ugljevik u 2021. godini
3/64
Godišnji plan sistematske preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije na području Opštine Ugljevik
5/6
Plan zimske službe za 2021/2022. godine
7/10
Plan Rebalansa budžeta opštine Ugljevik za 2021.god
12-1/4
Plan budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu
12-1/40
Plan održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području
opštine Ugljevik u 2022. godini
12-2/22

PROGRAMI
Program rada Skupštine opštine Ugljevik za 2021 god.
3/1
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od vodnih
naknada za 2021.godinu
3/61
Program korišćenja sredstava plaćenih po osnovu naknada za
korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa za 2021.
godinu
3/61
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od eksploatacija
mineralnih sirovina za 2021. godinu
3/62
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od naknada za
finansiranje zaštite od požara za 2021. godinu
3/62
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od naknada a
promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2021.g
3/62
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Program raspodjele sredstava neprofitnim organizacijama za
2021. godinu
3/63
Program o izmjeni i dopuni Programa zajedničke komunalne
potrošnje
3/63
Program mjera sistematske preventivne dezinfekcije, dezinskecije
i dreatizacije
3/71
Program mjera za sprečavanje i suzbijanje, eliminaciju i
eradikaciju zaraznih bolesti na području Opštine Ugljevik za 2021.
godinu
3/73
Program proljetne sjetve za 2021. godinu
5/8
Program o izmjeni Programa raspodjele sredstava neprofitnim
organizacijama za 2021. godinu
7/9
Program o izmjeni Programa o raspoređivanju i usmjeravanju
sredstava od vodnih naknada za 2021. godinu
7/9
Program korišćenja sredstava prikupljenih od naknada po osnovu
prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2021.god 7/14 Program
jesenje sjetve za 2021. godinu
10/31
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od vodnih
naknada za 2022. godinu
12-2/31
Program korišćenja sredstava uplaćenih po osnovu naknada za
korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa za
2022.godinu
12-2/31
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od eksploatacija
mineralnih sirovina za 2022. g
12-2/32
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od naknada za
finansiranje zaštite od požara za 2022.g
12-2/33
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od naknada za
promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu
12-2/33
Program raspodjele sredstava neprofitnim organizacijama za
2022. godinu
12-2/34
Program mjera za sprečavanje i suzbijanje, eliminaciju i
eradikaciju zaraznih bolesti na području opštine Ugljevik za 2022.
godinu
12-2/34
Godišnji program uređenja građevinskog zemljišta za 2022.g.
12-2/40
Program rada Skupštine opštine Ugljevik za 2022. god
12-2/42
IZVJEŠTAJ
Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za šest mjeseci
2020.godine
3/10
Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za dvanaest mjeseci
2020. godine
6/1
Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za šest mjeseci 2021.
godine
10/1
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Z A K Lj U Č C I
Zaključci sa sjednice SO-e
Zaključak sa sjednice SO-e
Zaključci sa sjednice SO-e
Zaključci sa sjednice SO-e
Zaključci sa sjednice SO-e
Zaključak o dodjeli opštinskih priznanja
Zaključci sa sjednice SO-e
Zaključci sa sjednice SO-e
Zaključci sa sjednice SO-e

3/80
4/2
5/29
6/64
7/15
10/30
10/31
11/99
12-2/51

INFORMACIJE
Iinformacija o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za devet mjeseci
2020. godine
5/10
Informacija o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za tri mjeseca
2021.godine
6/42
Informacija o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za devet mjeseci
2021.godine
11/32
AKTI NAČELNIKA OPŠTINE
ODLUKE
Odluka o utvrđivanju naknade plate za vrijeme privremene
sprečenosti za rad zbog bolesti izazvane novim virusom korona
(COVID-19) u Opštinskoj upravi Ugljevik
1/26
Odluka o donošenju Plana zaštite i spasavanja od elementarne
nepogode i duge nesreće Opštine Ugljevik
1/27
Odluka o računovodstvenom evidentiranju obaveza nastalih po
osnovu subvencija za privredu i poljopriv. u 2020. g
2/1
Odluka o stavljanju van snage opštih akata Opštine
Ugljevik
2/1
Odluka o osnivanju Opštinske uprave Ugljevik
2/2
Odluka o uspostavljanju Opštinskog razvojnog tima
4/2
Odluka o stavljanju van snage Odluke o računovodstvenom
evidentiranju obaveza nastalih po osnovu subvencija za privredu i
poljoprivredu u 2020. godini
4/5
Odluka o raspodjeli sredstava iz budžeta Opštine Ugljevik
namjenjenih za realizaciju projekata udruženja građana na
području Opštine Ugljevik u 2021. godini
6/66
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Opštinske uprave
Ugljevik
9/9
Odluka o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava za
razvoj poljoprivredne proizvodnje na teritoriji opštine Ugljevik
9/9
Ispravka - dopuna
9/25
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Odluka o proglašenju neradnog dana u opštini Ugljevik
10/35
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu ostvarivanja
podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje
11/100
Odluka o izradi Strategije razvoja opštine Ugljevik 20232029.godine
12-2/52
Odluka o izradi Strategije razvoja lokalnih puteva i ulica u naselju
12-2/53
Odluka o izmjeni Odluke o uspostavljanju Opštinskog razvojnog
tima
12-2/54
Odluka o stavljanju van snage opšteg akta opštine Ugljevik
12-2/54
R J E Š E Nj E
Rješenje o vođenju popisa akata za 2021. godinu .
1/26
Rješenje o brojčanim oznakama oragnizacionih jedinica i
stvaralaca akata za 2021. godinu
1/27
Rješenja o realokaciji sredstava
1/28
Rješenja o realokaciji sredstava
3/81
Rješenje o imenovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije
Opštine Ugljevik
4/4
Rješenje o brojčanim oznakama organizacionih jedinica i stvarala
akata za 2021. godinu
4/5
Rješenja o realokaciji sredstava
4/14
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Prvostepene stručne
komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja
prava iz socijalne zaštite i utvrđivanju funkcionalnog stanja
korisnika
6/66
Rješenje o imenovanju komisije za provođenje konkursa za
utvrđivanje statusa udruženja od interesa za opštinu Ugljevik
6/67
Rješenje o imenovanju disciplinske komisije
6/68
Rješenje o dopuni rješenja o vođenju popisa akata za 2021.g 6/68
Rješenja o realokaciji sredstava
6/68
Rješenja o isplati sredstava
6/68
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Prvostepene stručne
komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja
prava iz socijalne zaštite i utvrđivanju funkcionalnog stanja
korisnika
7/19
Rješenja o isplati sredstava
7/19
Rješenja o realokaciji sredstava
7/19
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor naljepšeg urađenog
dvorišta
8/5
Rješenja o realokaciji sredstava
8/5
Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o brojčanim oznakama
organizacionih jedinica i stvaralaca akata za 2021 g
9/13
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Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje štetnog događaja
9/13
Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje štetnog događaja
uzrokovanog rekonstruisanjem putne infrastrukture u nadležnosti
opštine Ugljevik
9/14
Rješenja o realokaciji sredstava
9/14
Rješenje o imenovanju radne grupe
10/32
Rješenje o imenovanju odgovornog lica za uspostavljanje,
sprovođenje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole
10/34
Rješenja o isplati sredstava
12-2/66

PLAN
Plan zapošljavanja u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik za 2021.
godinu
7/18
Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika u
Opštinskoj upravi Ugljevik u 2021. godini
10/34
PROGRAMI
IZVJEŠTAJ
Z A K Lj U Č C I
Zaključak Opštinskog štaba za vanredne situacije

4/13

PRAVILNIK
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u
Opštinskoj upravi Ugljevik
2/8
Pravilnik zaštite od požara Opštinske uprave Ugljevik
4/6
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik
7/17
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za
razvoj privrede na teritoriji opštine Ugljevik
8/1
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik
9/1
Pravilnik o izmjeni Pravilnika u unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinsoj upravi Ugljevik 12-2/54
Pravilnik o postupku dodjele stambenih jedinica socijalnog
stanovanja
12-2/55
Pravilnik o načinu upravljanja i održavanju stambenih jedinica
socijalnog stanovanja
12-2/60
OGLAS
Javni oglas za finansiranje projekata udruženja građana na
području Opštine Ugljeviku 2021. godini

4/23
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