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РЕГИСТАР АКАТА 2018. ГОДИНА 

 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

 

О Д Л УК Е                                                              број билтена/страна 

Одлука о измјени одлуке оодобравању средстава за набавку 
опреме за спортску салу                                                                   3/1 

Одлука о одобравању средстава Општини Лопаре за 
финансирање  локалних путева                                                     3/1 

Одлука о комуналним дјелатностима на подручју Општине 
Угљевик                                      3/2 

Одлука о управљању и располагању имовином општине која се 
даје на управљање и кориштење другим корисницима                                            
                                                                                                                 3/4 

Одлука о одређивању  просјечне коначне грађевинске цијене  
м2 корисне површине стамбеног и пословног  простора  у 
2017. години                                                                                        3/4 

Одлука о висини накнадетрошкова уређења градског 
грађевинског земљишта                                                                   3/5 

Одлука о коришћењу спортске сале у Угљевику                             3/6 

Одлука о усвајању  Плана  капиталних улагања Општине 
Угљевик                                                5/1 

Одлука  о продаји непосредном погодбомнепокретности  у 
својини Општине Угљевик                                                               5/7 

Одлука  о измјени и допуни Одлукео уређењу простора  и 
грађевинском земљишту                                                                 5/7 

Одлука  о приступању  изради регулационог  плана  ,,Сјевер 4“ 
Угљевик                                                                                                5/8 

Одлука  о промјени  статуса одређеног земљишта  у К.О.  
Забрђе                                                                                                   5/9 

Одлика о продаји  земљишта непосредном погодбом           5/9 

Одлука о давању мишљења за ПК ,,исток 1,,                           5/10 

Одлука о продаји  земљишта непосредном погодбом         5/10 

Одлука  о јавном  превозу лица и ствари  у друмском 
саобраћају  на подручју  општине Угљевик                             5/10 

Одлука  о такси превозу на подручју Општине  Угљевик     5/13 

Одлука о расписивању и одржавању Избора за чланове 
Савјета мјесне заједнице Средња Трнова                                5/16 

Одлука о приступању изради измјене Регулационог плана 
,,Ново насеље,, Равно Поље                                                        5/17 

Одлука о измјени Одлуке о Приступању изради измјене 
урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика    6/1 

Одлука о измјени Одлуке  о одобравању сјече сувих стабала                                                                                                            
                                                                                                                6/1 

Одлука о стицању својине на непокретностима                    7/52 

Одлука о додјели грађевинског материјала                            7/52 
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Одлука о додјели на коришћење стамбеног простора         7/52 

Одлука о суфинансирању асвалтирања путева                       7/53 

Одлука о измјени одлуке о приступању изради Измјене 
Урбанистичког пројектаградског дијела града Угљевика     7/53                

Одлука о отпису потраживања                             9/1 

Одлука о давању сагласности за замјену непокретности       9/1 

Одлука о оснивању праваграђена у корист Перице Ћирића из 
Богутова Села                                                                                      9/2 

Одлука о оснивању права грађенау корист Јове Јовића из 
Угљевик Села                                                                                       9/2 

Одлука о оснивању права грађена у корист Радоје Ћирића из 
Богутова Села                                                                                      9/3 

Одлука о оснивању права грађена у корист Милке Гајић из 
Старог Угљевика                                                                                 9/3 

Одлука о оснивању праваграђена у корист Небојше Грујичића 
из Горње Трнове                                                                                9/4 

Одлука о оснивању права грађена у корист Пере Лазића из 
Горње Крћине                                                                                     9/4 

Одлука о приступању изради Стратегије безбједности 
друмског саобраћаја на појдручу општине Угљевик за период 
2019-2028.године                                                                              9/4 

Одлука о додјели на коришћење објекта у Угљевику         11/26 

Одлукао стицању својине на непокретностима                    11/26 

Одлука о усвајању Измјене Плана постављања привремених 
пословних објеката у Угљевику                                                 11/26 

Одлука о прихавтању Споразума                                              11/27 

Одлука о исплати накнаде за земљиште                                11/27 

Одлука о стипендирању редовних студената за школску 
2018/2019 годину                                                                          11/27 

Одлука о усвајању Нацрта ребаланса плана буџета општине 
Угљевик за 2018. годину                                                             13/20 

Одлука о усвајању Нацрта планабуџета општине Угљевик за 
2019. годину                                                                                    13/47 

Одлука о измјени Одлуке о стицању својине на 
непокретностима                                                                           13/74 

Одлука о усвајању Ребаланса плана буџета Општине Угљевик 
за 2018. годину                                                                                 14/1 

Одлука о усвајању Плана буџета Општине Угљевик за 2019. 
годину                                                                                               14/28 

Одлука о извршењу буџета Општине Угљевик за 2019. г.  14/55 

Одлука о утврђивању Нацрта измјене урбанистичког пројекта 
градског дијела града Угљевика                                               14/57 

Одлука о приступању изради измјене Регулационог плана 
,,Индустријска зона Угљевик“ Угљевик                                   14/59 

Oдлука о утврђивању пореске стопе пореза на непокретности 
за 2019. годину                                                                               14/60 
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Oдлука о висини вриједности непокретности по зонама на 
територији Општине Угљевик на дан 31.12.2018. г              14/60 

Одлука по приједлогу за ниво мјера и активности              14/62 

Одлука о начину и условима продаје ватрогасног возила 14/63 

Одлука о преносу права кориштења изграђеног водовода у 
Мезграји Косе                                                                                 14/64 

Одлука о преносу права кориштења изграђеног водовода у 
Богутовом Селу-Брђани Прокос                                                 14/64 

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 
чланова Управног одбора ЈУ Дјечији вртић ,,Душко Радовић“ 
Угљевик                                                                                            14/65 

Одлука о расписивању јавног конкурса за именовање члана 
Одбора за жалбе Општине  Угљевик                                        14/65 

 

Р Ј Е Ш Е Њ А  

Рјешење  о разрјешењу  в.д. директора Дјечији вртић  ,,Душко 
Радовић,, Угљевик                                                                             3/6 

Рјешење о именовању директора  ЈУ Дјечији вртић ,,Душко 
Радовић,, Угљевик                                                                             3/7 

Рјешење о давању  сагласности  на цијене  воде, накнаде за 
кориштење фекалне канализације  и одвоза комуналног 
отпада                                                                                                   3/7 

Рјешење о именовању Одбора за жалбе Општине Угљев...5/18 

Рјешење о именовању  представника Општине Угљевик у 
Скупштину Јавног предузећа Регионална депонија  „EKO-
Деп“д.o.o.Бијељина                                                                        5/18 

Рјешење о измјени Рјешења о именовању Савјета за 
безбједност саобраћаја  Општине  Угљевик                              6/2 

Рјешење о именовању Радне групе                                             6/2 

Рјешење о именовању Савјета за праћење израде Измјене 
Урбанистичког пројекта градског дијела Угљевик                  7/54 

Рјешење о давању сагласности на цијене испоруке топлотне 
енергије за грејну сезону 2018/2019                                          12/1 

Рјешење о разрјешењу члана одбора за жалбе општине 
Угљевик                                                                                            12/66 

Рјешење о давању сагласности  

ЈУ СРЦ ,,Рудар“                                                                                12/66 

П РО Г Р А М  

Програм  прољетне сјетве за  2018. годину                              5/18 

Програм коришћења средстава Прикупљених од накнада по 
основу Продаје шумскихдрвних сортименатау 2018.г          5/20 

Програм мјера за спречавање и сузбијање елиминације и 
ерадикацијузаразних болести на подручју општине Угљевик за 
2018. год                                                                                            5/20 

Програм мјера систематске  превентивне дезинсекције  и 
дератизације                                                                                     5/23 

Програм јесење сјетве за 2018. годину                                   11/28 
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Програм распоређивања и усмјеравања средстава од водних 
накнада за 2019. годину                                                              14/66 

Програм расподјеле средстава непрофитним организацијама 
за 2019. годину                                                                               14/67 

Програм коришћења средстава уплаћених по основу накнада 
за коришћење природних и других добара од општег 
интереса за 2019. годину                                                             14/67 

Програм распоређивања и усмјеравања средстава од накнада 
за финансирање заштите од  пожара за 2019. годину        14/68 

Програм распоређивања и усмјеравања средстава од накнада 
за промјену намјене пољопривр. земљишта за 2019.        14/68 

Програм распоређивања и усмјеравања средстава од 
експлоатација минералних  сировина за 2019. годину      14/69 

Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и 
ерадикацију заразних болести на подручју општине Угљевик 
за 2019. годину                                                                               14/69 

Програм рада Скупштине општине Угљевик за 2019.         14/78 

 

З  к љ у ч а к  

Закључци                                                                                               3/9 

Закључци                                                                                            5/24 

Закључци                                                                                              6/4 

Закључци са сједнице СО-е                                                             7/4 

Закључци СО-е                                                                                  9/10 

Закључци                                                                                          11/28 

Закључак о додјели општинских признања                              12/2 

Закључци СО-е                                                                                13/74 

Закључци СО-е                                                                                14/86 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј  

Извјештај  o извршењу буџета општине Угљевик 2017.г         7/1 

Извјештај о извршењу буџета Општине Угљевик за 6 мјесеци 
208. године                                                                                        11/1 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А  

Информација о извршењу  буџета општине  Угљевик за три 
мјесеца 2018.год.                                                                             7/35 

Информација о извршењу буџета општине Угљевик за девет 
мјесеци 2018. године                                                                     13/1 

 

ПОСЛОВНИК 

 

П О В Е Љ А  

Повеља интерне ревизије Општине Угљевик                             6/8 
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ПРАВИЛНИК 

Правилник о измјени Правилника о организацији и системат.  
радних мјеста у Општинској управи Угљевик                             1/1 

Правилник о условима, начину и поступку оснивања права 
грађана на непокретностима у својини општине Угљевик     9/5 

 

УПУСТВО 

Упутство  о поступању са пријавом корупције и  обезбјеђењу 
заштите  лица  која пријављују корупцију  у Општинској  

управи  Угљевик                                                                                 1/2 

Упутство  о  спровођењу Пограма колективне Комуналне  
потрошње за  2018.и 2019. годину                                               2/6 

 

 

 О Г Л А С  

Јавни оглас  за финансирање  пројекта удружења грађана  на 
подручју  Општине Угљевик                                                            2/9 

 

П Л А Н  

Гпдишњи план систематске Превентивне дезинцекције и 
дератизације на подручју Општине Угљевик   за  2018. годину                                                                                    
                                                                                                               6/2 

План зимске службе за 2018/19  годину                                     9/6 

 

АКТИ НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНЕ   

 

О Д Л УК Е  

Одлика о покретању поступка  јавне Набавке                         1/12 

Одлика о покретању поступка  јавне Набавке                         2/10 

Одлука  о оснивању Одлуке Општинске  управе Угљевик    3/13 

Одлука о успостављању Центра за Бирачки  списак Општине 
Угљевик                                                                                              5/26 

Одлука о давању сагласности на употребу имена грба 
Општине Угљевик                                                                              6/4 

Oдлука о усвајању  извјештаја Пописне комисије  о потпуном 
пописун имовина обавеза  Општине Угљевик на дан 
31.12.2017. године                                                                             6/6 

Одлуке о покретању поступка Јавних набавки                        6/10 

Одлуке о покретању поступка Јавних набавки                        7/58  

Одлуке о покретању поступка Јавних набавки                        8/23 

Одлука о коришћењу репрезентације и услуга кафе кухиње у 
општинској управи                                                                          10/2 

Одлуке о покретању поступка јавних набавки                      10/11 

Одлуке о покретању поступка  јавних набавки                    12/21 

Одлуке о покретању поступка јавних набавки                      13/81 
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Одлука о потпуном редовном попису имовине и обавеза 
Општине Угљевик                                                                            15/1 

Одлуке о покретању поступка јавних набавки                      15/22 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

Рјешење о реалокацији средстава                                                    1/8 

Рјешење  о именовању комисије за  расподјелу средстава 
удружењима грађана                                                                       2/8 

Рјешење о реалокацији средстава                                              2/10 

Рјешење о реалокацији                                                                 3/19 

Рјешење о именовању Другостепене Комисије за одабир 
корисника за изградњу и санацију стамбених јединица 
уништен и  или оштећених у поплавама 2014. године на 
подручју Општине Угљевик у оквиру Пројекта опоравка од  
поплава                                                                                               3/19 

Рјешење  о реалокацији  средстава                                           4/83 

Рјешење о именовању Радне групе  за учешће у пројекту  ,, 
Проббудућност                                                                                  6/7 

Рјешење о именовању Првостепене стручне комисије ради 
процјене потреба и усмјеравању дјеце и омладине са 
сметњама у развоју на подручју Општине Угљевик               7/57 

Рјешења о исплати средстава                                                      7/57 

Рјешења о реалокацији средстава                                             8/11 

Рјешење о именовању комисије у складу са Закључком СО-е 
Угљевик број 01-345-46/18                                                           9/12 

Рјешење о именовању радне групе                                          9/12 

Рјешења о реалокацији средстава                                             9/13 

Рјешење о именовању Радног тима за израду Стратегије 
безбједности друмског саобраћаја на подручју општине 
Угљевик за период 2019-2028. године                                      10/2 

Рјешења о реалокацији средстава                                              10/3 

Рјешења о реалокацији средстава                                            11/29 

Рјешење о реалокацији средстава                                            12/10 

Рјешења о реалокацији средстава                                            13/79 

Рјешење о образовању Централне пописне комисије          15/2 

Рјешење о образовању Комисије за попис готовине и  
готовинских еквивалената, потраживања и обавеза            15/2 

Рјешење о образовању Комисије за попис непокретности и 
сталних средстава у фази прибављања                                    15/2 

Рјешење о образовању Комисије за попис нематеријалне 
произведене имовине, опреме, ситног инвентара и 
материјала                                                                                         15/3 

Рјешење о измјени Рјешења о образовању Централне пописне 
комисије                                                                                             15/3 

Рјешења о реалокацији средстава                                              15/3 
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П Р АВ И Л Н И К  

Правилник  о висини, начину  и поступку остваривања права 
на накнаду  за превоз  на посао  и превоз  с посла за 
запослене у Општинској  управи Угљевик   

                              3/11 

Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију 
општине Угљевик                                                                            3/11 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста у општинској управи Угљевик                             4/1 

Правилник о једнократној новчаној помоћи лицима у стању 
ванредне социјалне потребе                                                       7/55 

Правилник о измјени Правилника о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста у Општинској управи 
општине Угљевик                                                                               8/1 

Правилник о измјени правилникао унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста у  општинској управи 
Угљевик                                                                                              10/1 

Правилник о измјени Правилника о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста у општинској управи 
општине Угљевик                                                                             12/2 

Правиник о измјенама и допунама Правилника о једнократној 
новчаној помоћи лицима у стању ванредне социјане потребе                                                                                                                
                                                                                                              9/18 

Нормативе утрошка компоненети за припрему напитака и 
цјеновник услуга чајне кухиње                                                  12/10 

Правилник о пријему у радни однос и стручном 
оспособљавању приправника у Општинској управи општине 
Угљевик                                                                                           13/75 

Правилник о измјени Правилника о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста у Општинској управи 
општине Угљевик                                                                          13/77 

Правилник о измјени и допуни Правилника о попису имовине 
и обавеза Општине Угљевик                                                         14/1 

 

П Л А Н  

План запошљавања у Општинској управи општине Угљевик за 
2018.годину                                                                                     13/77 

План о измејени плана запошљавања у општинској управи 
општине Угљевик за 2018. годину                                            13/78 

 

У П У С Т В О  

Упуство о поступању по пријавама  путем Апликације  сумње  
на корупцију  и дуге неправилности  - AПK                               4/82 

Упутство о измјени Упутства за одржавање јавне расправе о 
Буџету општине Угљевик                                                             13/78 
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ПОЈЕДИНАЧНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 

Појединачни колективни уговор за запослене у општинској 
управи општине Угљевик                                                               2/1 

Измјене и допуне Појединачног колективног уговора за 
запослене у општинској управи општине Угљевик              13/86 

Измјене Појединачног колективног уговора за запослене у 
Општинској управи општине Угељвик                                    13/87 

Измјене и допуне Појединачног колективног уговора за 
запослене у Општинској управи општине Угљевик             15/24 

 

АКТ ОДБОРА ЗА ЖАЛБУ  

 

П О С Л О В Н И К  

Пословник  о раду  Одбора за жалбе Општине Угљевик      3/26 

 

О Г Л А С  

Оглас                                                                                                   3/28 

Оглас                                                                                                 10/14 

Оглас                                                                                                 11/39 

 


