РЕГИСТАР ПРОПИСА 2010. година
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ОДЛУКЕ
Број билтена/страна
Одлука о одређивању просјечне коначне грађевинске цијене
корисне стамбене површинена подручју општине Угљевик у
2009. години
1/10
Одлука о продаји градског грађ. земљишта ради градње
трајних грађевина
1/11
Одлука о одређивању грађевинског земљишта за изградњу
стамбених објеката за четворо више дјеце
1/12
Одлука о приједлогу уписних подручја Основних школа на
подручју општине Угљевик
1/13
Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање
директора Народне библиотеке Угљевик
2/1
Одлука о измјенама и допунама одлуке о оснивању Дома
здравља Угљевик
2/2
Одлука о прибављању некретнина у К.О. Доња Трнова
2/3
Одлука о начину финансирања изградње капиталних објеката
у 2010. години
3/1
Одлука о измјени Одлуке о усвајању Програма капиталних
улагања за изградњу, рекон.и санацију путева и изг. осталих
кап.објеката на подручју општине Угљевик у 2010.год.
3/2
Одлука о приступању изради Омладинске политике за
општину Угљевик 2011.-2015. г одине
3/3
Одлука о стипендирању редовних студената за школску
2009/2010 год.
3/5
Одлука о накнадама за рад Општинске изборне комисије
Угљевик
3/6
Одлука о одобравању средстава
3/7
Одлука о верификацији мандата одборнику Скупштине
општине Угљевик
4/11
Одлука о одобравању средстава
4/12
Одлука о приступању изради допуне урбан. пројекта градског
дијела града Угљевика
4/13
Одлука о измјени одлуке
4/14
Одлука о задужењу општине Угљевик
5/1
Одлука о критеријима, начину и поступку расподјеле
средстава за финансирање пројеката омладинских
организација на подручју општине Угљевик
5/3
Одлука о прибављању некретнина у К.О. Забрђе
5/7
Одлука о давању сагласности за замјену некретнина
5/8
Одлука о прибављању некретнина у К.О. Угљевик
6/1
Одлука о приступању измјени Урбанистичког пројекта
градског дијела града Угљевика
6/2

Одлука о рсписивању јавног конкурса за избор и именовање
директора јавних установачији је оснивач општина Угљевик
8/1
Одлука о измјенама и допунама одлуке о мјерама заштите од
пољске штете и спаљивања органских остатака на
пољопривредном земљишту
9/15
Одлука о приједлогу уписних подручја основних школа на
подручју Општине Угљевик
11/16
Одлука о измјени одлуке о општинским административним
таксама
11/18
Одлука о снабдијевању водом, одвођењу отпадних вода и
атмосферских вода са јавних површина
11/19
Одлука о легализацији бесправно почетих или изграђених
објеката или дијелова објеката на подручју Општине Угљевик
11/39
Одлука о доношењу измјене урбанистичког пројекта градског
дијела града Угљевика
11/43
Одлука о доношењу регулационог плана„Ново Насеље“ Равно
Поље
11/44
Одлука о приступању измјени Плана парцелације Новог
Насеља на простору између магистралног пута и ријеке Јање
11/46
Одлука о приступању измјени Регулационог плана
индивидуално стамбених објеката у урбанистичком плану
утврђеним оквирима 23,24 и 25 индивидуално-стамбене
градње у дијелу градског насеља Нови Угљевик
11/47
Одлука о приступању измјени Регулационог плана
индивидуалног стамбеног насеља „Сјевер 3“ у Угљевику 11/48
Одлука о усвајању Ребаланса плана буџета општине Угљевик
за 2010. годину
12/1
Ребалансирани плана буџета општине Угљевик за 2010.г. 12/2
Одлука о усвајању Плана буџета општине Угљевик за 2011.
годину
12/12
Плана буџета општине Угљевик за 2011. годину
12/13
Одлука о извршењу буџета општине Угљевик за 2011.г. 12/27
Одлука о измјенама и допунама Програма улагања у
подстицаје привредним улагањима на подручју општине
Угљевик у 2010. години
12/31
Одлука о приступању изради просторног плана општине
Угљевик
12/34
Одлука о стипендирању редовних студената за школску
2010/2011. годину
12/37
РЈЕШЕЊА
Рјешење о именовању представника општине Угљевик у
Скупштину ЈП Регионална депонија „ЕКО-ДЕП“ Бијељина 1/14

Рјешење о неприватању понуде Радовановић Ђуке из
Угљевика за куповину грађ. парцеле
1/15
Рјешење о неприватању понуде Лазић Владимира из Јање за
куповину грађ. парцеле
1/16
Рјешење о измјени Рјешења о Избору Комисије за буџет и
финансије
2/7
Рјешење о неприхватању понуде за куповину грађевинске
парцеле Радовановић Милована из Угљевика
2/8
Рјешење о неприхватању понуде за куповину грађ. парцеле
Стојковски Драгана из Угљевика
2/ 9
Рјешење о разрјешењу директора Народне библиотеке
Угљевик
3/11
Рјешење о именовању Комисије за израду Правилника о
критеријумима за додјелу студентских стипендија
3/12
Рјешење о избору и именовању директора Народне
библиотеке Угљевик
4/15
Рјешење о не прихватању понуде за куповину грађ.парцеле
Симић Ратка из Бијељине
4/16
Рјешење о не прихватању понуде за куповину грађ.парцеле
Василић Здравка из Малешеваца
4/17
Рјешење о измјени рјешења о избору Комисије за борачкоинвалидску заштиту
6/3
Рјешење о именовању Комисије за одабир корисника
програма помоћи у обнови стамбених јединица у сврху
повратка
6/4
Рјешење о не прихватању понуде за куповину грађ. парцеле
Томић Милене из Бијељине
6/5
Рјешење о не прихватању понуде за куповину грађ. парцеле
А.Д. „Грађење“ из Угљевика
6/6
Рјешење о неприхватању понуде за куповину грађевинске
парцеле Поповић Маре и Поповић Ђорђа из Земуна
8/7
Рјешење о неприхватању понуде за куповину грађ. парцеле
Јеребичанин Жане из Угљевика
8/8
Рјешење о неприхватању понуде за куповину грађ. парцеле
Крстић Радивојe из Угљевика
8/9
Рјешење о избору и именовању директора ЈУ Центар за
културу „Филип Вишњић“ Угљевик
9/19
Рјешење о избору и именовању директора Агенције за развој
малих и средњих предузећа
9/20
Рјешење о неприхватању понуде за куповину грађ. парцеле
Филиповић Ивана из Угљевика
9/21
Рјешење о измјени рјешеањ о именовању Комисије за избор
службеника ОАС
11/49
Рјешење о измјени рјешења о избору Комисије за младе11/50
Рјешење о именовању Комисије за додјелу студентских
стипендија
12/38

Рјешење о неприхватању понуде за куповину грађ. парцеле
Драгаш Даре из Угљевика
12/39
ПРАВИЛНИК
Правилник о додјели студенских стипендија

8/2

ПРОГРАМИ
Програм рада Скупштине општине Угљевик за 2010. г
1/1
Одлука о измјени Одлуке о усвајању Програма капиталних
улагања за изградњу, рекон.и санацију путева и изг. осталих
кап.објеката на подручју општине Угљевик у 2010.год.
3/2
Допуна Програма колективне комуналне потрошње у 2010.3/8
Програм прољетне сјетве за 2010. годину
3/9
Програм заједничке комуналне потрошње за 2011. г.
6/7
Програм јесење сјетве за 2010. годину
9/18
Одлука о измјенама и допунама Програма улагања у
подстицаје привредним улагањима на подручју општине
Угљевик у 2010. години
12/31
Програм коришћења средстава накнада за коришћење
природних ресурса у сврху производње електричне енергије у
2010. години
12/32
ИЗВЈЕШТАЈИ
Извјештај о извршењу буџета општине Угљевик за 2009. г. 4/1
Извјештај о извршењу буџета Општине Угљевик за прво
полугодиште 2010. године
9/1
Извјештај о извршењу буџетске резерве за прво полугодиште
2010. године
9/11
Прилог уз извјештај о извршењу буџета за прво полугодиште
2010. године
9/13
Информација о извршењу буџета Општине Угљевик за девет
мјесеци 2010. године
11/1
Прилог уз извјештај о извршењу буџета за девет мјесеци
2010. године
11/11
Извјештај а о извршењу буџетске резерве за девет мјесеци
2010. године
11/13
ПЛАНОВИ
Развојни план „Инклузија у образовању“ Општина Угљевик
2008-2012. година
1/17
План одржавања локалних и некатег. путева на подручју
општине Угљевик у 2010. год
2/4
З АКЉУЧЦИ
Закључак (исправка к.ч.)
Закључак о додјели општинских признања

5/9
9/16

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
ОДЛУКЕ
Одлука о измјенама и доп. Одлуке о оснивању Општинског
штаба ЦЗ општине Угљевик
3/13
Одлука о усвајању Плана јавних набавки
4/10
План јавних набавки
Коначна одлука о додјели студентских стипендија за школску
2009/2010. годину
5/10
Одлука о пријему приправника
9/22
Одлука о измени одлуке о пријему приправника
9/27
Одлука за расходовање средстава опреме
11/55
РЈЕШЕЊА
Рјешење о именовању Комисије за рангирање пројеката
непрофитних организација које ће општина Угљевик донирати
у 2010. години
1/40
Рјешење о бројчаним ознакама организационих јединица и
стваралаца аката за 2010.год
1/42
Рјешење о вођењу пописа аката за 2010. годину
1/43
Рјешење о давању сагласности на Правилник о измјени и
допуни правилника о унутрашњој организацији и систем. у ЈУ
Центар за културу „Филип Вишњић“Угљевик
1/44
Рјешења
2/22
Рјешења о именовању Комисије за упис дјеце у први разред
основне школе за 2010/2011
2/27
Рјешења
3/16.-20
Рјешење о именовању члана Комисије
4/18
Рјешења
4/19
Рјешење о именовању Комисије за додјелу студентских
стипендија
5/12
Рјешења
5/13.-31
Рјешење о именовању Комисије интерне контроле
6/51
Рјешење о именовању Комисије за процјену штета од
елементарних непогода наподручју општине Угљевик
6/52
Рјешења
6/53-65
Рјешења о исплати регресираних камата
7/1-120
Рјешења
8/10.-23
Рјешења
8/25-37
Рјешење о именовању комисије за израду пројекта јачања
општинског програма управљања чврстим отпадом
9/28
Рјешења о давању сагласности на цијене гријања за грејну
сезону 2010/2011 годину
9/29

Рјешење о именовању комисије за обраду и контролу захтјева
за остваривање новчаних подстицаја за најбоље пословне
идеје и развој занатског предузетништва
9/31
Рјешења
9/ 32-79
Рјешење о именовању Комисије за колаудацију инвестиција
11/51
Рјешење о давању сагласности на Статут и измјене и допуне
Статута ЈЗУ „Дом Здравља“
11/52
Рјешење о измјени рјешења о именовању Комисије за обраду
и контролу захтјева за остваривање новчаних подстицаја за
најбоље пословне идеје и развој занатског предуз.
11/53
Рјешење о именовању Комисије за ликвидацију расходоване отписане опреме
11/54
Рјешење о измјени рјешења о именовању Комисије
11/56
Рјешење о именовању чланова подкомисије за попис
новчаних средстава, материјалних потраживања и обавеза
11/57
Рјешења
11/ 58.-70
Рјешење о измјени рјешења о именовању Комисије за
процјену штета од елементарних непогода на подручју
општине Угљевик
12/40
Рјешење о именовању Радне групе
12/41
Рјешење о именовању Радне групе за израду Програма
капиталних улагања
12/42
Рјешења
12/43
ПЛАНОВИ
План јавних набавки

4/10

ПРАВИЛНИК
Правилник о измјени Правилника о платама, накнадама и
осталим примањима запослених у Општинској
административној служби општине Угљевик
1/41
Правилник о јавним набвкама роба, услуга и радова
2/10
Правилник о измјени и допуни правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста општинске управе Угљевик
3/14
Правилник о раду запослених у Административној служби
општине Угљевик
6/20
Правилник о критеријима за остваривање капиталних помоћи
6/48
Правилник о допуни правилника о рачуноводственој
политици Административне службе
6/50
Правилник о измјени и допуни Правилника о условима и
начину остваривања новчаних подстицаја за развој
пољопривреде и других привредних дјелатности
8/24

Правилник о измјени и допуни правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе Угљевик
9/24
Правилник о условима и начину остваривања новчаног
подстицаја за најбоље пословне идеје и развој занатског
предузетништва
9/25
Правилник о измјени правилника за додјелу новчаних
помоћи
9/30
Правилник о условима и начину остваривања новчаних
подстицаја за развој пољопривреде и других привредних
дјелатности
10/1
УПУТСТВО
Упуство о измјенама и допунама упуства о кретању
финансијско-књиговодствене документације у ОАС општине
Угљевик у условима трезорског пословања
1/45
Упуство о начину и роковима рјешавања захтјева мјесних
заједница чији је предмет суфинансирање јавне набавке
радова, роба и услуга
2/21
АКТ СКУПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ
Одлука о формирању кровне омладинске организације на
подручју општине Угљевик
3/49
Рјешење о измјени рјешења о одређивању висине накнада и
дневница
11/85
ИСПРАВКА
Исправка одлуке о измјенама и допунама одлуке о оснивању
Дома здравља Угљевик
3/50
СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И НАДЗОР
Служба за јавне набавке, инвесиције и надзор
1/46.- 54
Служба за јавне набавке, инвесиције и надзор
2/ 28.-34
Служба за јавне набавке, инвесиције и надзор
4/21.-60
Служба за јавне набавке, инвесиције и надзор
5/32.-39
Служба за јавне набавке, инвесиције и надзор
6/66.-92
Служба за јавне набавке, инвесиције и надзор
8/38-55
Служба за јавне набавке, инвесиције и надзор
10/4-24
Служба за јавне набавке, инвесиције и надзор
11/71
Служба за јавне набавке, инвесиције и надзор
12/50
РЈЕШЕЊА О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
Рјешења о исплати новчане помоћи
Рјешења о исплати новчане помоћи
Рјешења о исплати новчане помоћи
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3/21-48

Рјешења о исплати новчане помоћи
Рјешења о исплати новчане помоћи
Рјешења о исплати новчане помоћи
Рјешења о исплати новчане помоћи
Рјешења о исплати новчане помоћи
Рјешења о исплати новчане помоћи
Рјешења о исплати новчане помоћи
Рјешења о исплати новчане помоћи
Рјешења о исплати новчане помоћи
Рјешења о исплати новчане помоћи
ОГЛАС
ОГЛАС
ОГЛАС
ОГЛАС
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