РЕГИСТАР ПРОПИСА 2020. година
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
О Д Л УК Е .
.
бр. билтена/страна
Одлука о замјени постојећих инсталација јавне расвјете са
свјетиљкама са лед извора
1/1
Одлука о одређивању просјечне коначне грађевинске цијене
м2корисне површине стамбеног и пословног простора у 2019.
години
1/2
Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског
грађевинског земљишта
1/2
Одлука о продаји земљишта путем јавног конкурса у К.О.
Угљевик
1/3
Одлука о приступању изради измјене Урбанистичког пројекта
градског дијела града Угљевика
1/4
Одлука о приступањуизради измјенеУрбанистичког пројекта
градског дијела града Угљевика
3/1
Одлука о давању мишљења ,,Cat putevi“ Угљевик
3/3
Одлука доо,,Греинер Иммо“ Угљевик
3/3
Одлука о краткорочном задужењу Општине Угљевик
4/33
Одлука о стицању својине на непокретностима
4/34
Одлука о стицању својине на напокретностима
4/34
Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом
4/35
Одлука о продаји земљишта путем Јавног конкурса у К.О.
Угљевик
4/36
Одлука о стицању својине на непокретностима
4/36
Одлука о усвајању Процјене угрожености од елементарних и
других несрећа општине Угљевик
5/ 1
Одлука о усвајању Плана заштите од пожара општине Угљевик
2 Одлука о прихватању Измјенеурбанистичко-техничких
услова са планом парцелације
5/2
Одлука о давању на кориштење покретних ствари
5/2
Одлука о продаји земљишта путем јавног конкурса у К.О.
Угљевик
5/2
Одлука о приступању изради Плана парцелације ,,Градско
гробље“ Забрђе
5/3
Одлука о приступању изради Плана парцелације ,,Гробље
Плакаловићи“ Забрђе
5/4
Одлука о приступању изради Плана парцелације ,,Гробље
Угљевичка Обријеж“Угљевичка Обријеж
5/5
Одлука о приступању изради Плана парцелације ,,Гробље
Равно Поље“ Равно Поље
5/6
Одлука о приступању изради Плана парцелације ,,Велико
гробље“ Тутњевац
5/7
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Одлука о приступању израдиизмјене Регулационог плана
насеља индивидуално стамбених објеката у урбанистичком
плану утврђеним оквирима 23,24,25
5/8
Одлука о давању сагласности на издавање гаранције општине
Угљевик за кредитно задужење ЈЗУ Дом здравља Угљевик5/10
Одлука о прихватању отплате кредита ЈЗУ Дом здравља
Угљевик
5/10
Одлука о допуни одлуке о приједлогу уписних подручја
основних школа на подручју Општине Угљевик
5/11
Одлука о давању на кориштење непокретности у К.О. Горња
Трнова
5/11
Одлука о давању на коришћење и управљање непокретности
у К.О. Доња Трнова
5/12
РЈЕШЕЊЕ
Рјешење о именовању Савјета за праћење израде измјена
Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика 4/37
Рјешење о измјени Рјешења о именовању Савјета за праћење
израде Измјена урбанистичког пројекта градског дијела града
Угљевика
5/12
ПЛАН
Годишњи план систематске превентивне дезинфекције
дезинсекције и дератизације на подручју Општине Угљевик за
2020. годину
2/1
План зимске службе за 2020/21. годину
5/13
ПРОГРАМИ
Програм мјера систематске превентивне дезинфекције,
дезинсекције и дератизације
1/6
Програм прољетне сјетве за 2020. годину
2/5
Програм коришћења средстава прикупљених од накнада по
основу продаје шумских дрвних сортимената у 2020. г 5/12
ИЗВЈЕШТАЈ
Извјештај о извршењу буџета Општине Угљевик за 2019.г 4/1
ЗАКЉУЧЦИ
Закључци са сједнице СО-е
Закључци са сједнице СО-е
Закључци са сједнице СО-е
Закључци са сједнице СО-е
Закључци са сједнице СО-е

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

ИНФОРМАЦИЈЕ
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Информација о извршењу буџета Општине Угљевик за три
мјесеца 2020. године
4/18
АКТИ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Одлука о радном времену за Дан Републике Српске
1/10
Коначна одлука о додјели тудентских стипендија за школску
2019/2020. годину
1/11
Одлука о усвајању Извјештаја Пописне комисије о потпуном
попису имовине и обавеза Општине Угљевик на дан
31.12.2019. године
1/14
Одлука о финансијској подршци породици за свако
новорођено дијете на територији Општине Угљевик
1/15
Одлука о успостављању Општинског развојног тима
1/17
Oдлука о условима и начину остваривања подстицајних
средстава за развој пољопривредне производње на
територији Општине Угљевик
1/19
Oдлука о измјени и допуни одлуке о условима и начину
остваривања подстицајних средстава за развој пољопр.
3/5
Oдлука о измјени и допуни одлуке о условима и начину
остваривања подстицајних средстава за развој
пољопривредне производње
6/10
Oдлука о финансијској подршци угоститељским објектима
који примарно пословање остварују кроз организацију
прослава и других видова организованих догађаја
6/10
РЈЕШЕЊЕ
Рјешење о оснивању Савјета за образовање и запошљавање
Општине Угљевик
1/25
Решење о исплати новчаних награда
1/26
Рјешење о имановању Одбора за организацију манифестације
,Јовићеви дани“
1/26
Рјешење о вођењу пописа аката за 2020. годину
1/27
Рјешење о бројчаним ознакама организационих јединица и
стваралаца аката за 2020. годину
1/28
Рјешење о именовању комисије за одабир кандидата за
додјелу пластеника на подручју Општине Угљевик
2/18
Рјешења о исплати средстава
3/6
Рјешење о именовању Координациониг тијела у циљу
успостављања ефикасног система заштите жртава насиља у
породици и насиља над женама
5/22
Рјешења о реалокацији средстава
6/11
ИЗВЈЕШТАЈ
ЗАКЉУЧЦИ
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ОГЛАС
Оглас
Оглас

3/7
6/54

ПЛАН
План одржавања хигијене у управној згради, канцеларијским
и осталим просторима Општинске управе општине Угљевик
2/11
План запошљавања у Општинској управи општине Угљевик за
2020. годину
2/13
ПРАВИЛНИК
Правилник о измјени и допуни Правилника о унутрашњој
рганизацији и систематизацији радних мјеста у Општинској
управи Општине Угљевик
1/24
Правилник о измјенама и допунамаПравилника о употреби
службених возила Одсјека за цивилну заштиту и
територијалну ватрогасну јединицу
1/24
Правилник о употреби печата и штамбиља Општинске управе
општине Угљевик
2/9
Правилник о утврђивању услова, критерија и поступака за
остваривање права на додјелу пластеника
2/14
Правилник о измјени Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста у Општинској управи
општине Угљевик
2/16
Правилник о измјени Правилника о јавним набавкама
2/17
Правилник о утврђивању услова, критеријума за избор
најљепше уређеног дворишта на подручју Општине Угљевик
2/17
Правилник о измјени и допуни Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској
управи општине Угљевик
5/20
Правилник о измјени и допуни Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској
управи општине Угљевик
6/1
Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и
начину остваривања новчаних подстицаја за развој привреде
на територији општине Угљевик
6/10
ПОЈЕДИНАЧНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

2/18

Page 4 of 4

