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Рјешење о именовању Комисије за додјелу студентских 
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Рјешење о именовању члана Школског одбора                     7/10  

Рјешење о разрјешењу директора ЈЗУ Дом Здравља Угљевик                 
                                                                                                            10/28 

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Дом 
здравља Угљевик                                                                           10/29 

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности секретара 
Скупштине општине Угљевик               11/89 

Рјешење о именовању секретара Скупштине општине Угљевик  
               11/89 

Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за општу 
управу Општинске управе Угљевик            11/90 

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника 
Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове Општинске управе Угљевик           11/90 

Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за 
пољопривреду Општинске управе Угљевик                          11/91 
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Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника 
Одјељења за привреду Општинске управе Угљевик        11/92 

Рјешење  о разрјешењу в. д. начелника Одјељења за 
финансије Општинске управе Угљевик                                   11/93 

Рјешење  о именовању начелника Одјељења за општу управу 
Општинске управе Угљевик                                                       11/93 

Рјешење о именовању начелника Одјељења за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе 
Угљевик             11/94 

Рјешење о именовању начелника Одјељења за пољопривреду 

Општинске управе Угљевик           11/95 

Рјешење о именовању начелника Одјељења за привреду 

Општинске управе Угљевик                                                 11/96 

Рјешење о именовању начелника Одјељења за финансије 
Општинске управе Угљевик                                                        11/97 

Рјешење о именовању чланова Управних одбора Јавних 
установа чији је оснивач Супштина општине Угљевик       11/98 

Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ Центар за културу 
„Филип Вишњић“ Угљевик                                                         12-1/1 

Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Центар за културу 
„Филип Вишњић“ Угљевик 12-1/1 

Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ СРЦ „Рудар“Угљевик    
                                                                                                           12-1/2 

Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ СРЦ „Рудар“Угљевик 
                     12-1/2 

Рјешење о давању сагласности на цијену за испоручену 
топлотну енергију 2021/2022 годину                                 12-2/51 

 

Листа стручњака са које се именују чланови посебних и 
непристрасних комисија за спровођење поступка за пријем 
службеника                                                                                       3/76  

 

П Л А Н  

Нацрт  плана буџета Општине Угљевик за 2021. годину         1/8  

План одржавања локалних и некатегорисаних путева на 
подручју Општине Угљевик у 2021. години                             3/64  

Годишњи план систематске превентивне дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације на подруч. Општине Угљевик 5/6  

План зимске службе за 2021/2022. године                               7/10  

План Ребаланса буџета општине Угљевик за 2021.год      12-1/4 

План буџета општине Угљевик за 2022. годину                   12-1/40 

План одржавања локалних и некатегорисаних путева на 
подручју општине Угљевик у 2022. години                  12-2/22 

 

П Р О Г Р А М И  

Програм рада Скупштине општине Угљевик за 2021 год.      3/1 
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Програм распоређивања и усмјеравања средстава од водних 
накнада за 2021.годину                                                                3/61 

 Програм коришћења средстава плаћених по основу накнада 
за коришћење природних и других добара од општег 
интереса за 2021. годину                                                              3/61  

Програм распоређивања и усмјеравања средстава од 
експлоатација минералних сировина за 2021. годину        3/62  

Програм распоређивања и усмјеравања средстава од накнада 
за финансирање заштите од пожара за 2021. годину          3/62  

Програм распоређивања и усмјеравања средстава од накнада 
а промјену намјене пољопривредног земљишта за 2021.г 3/62  

Програм расподјеле средстава непрофитним организацијама 
за 2021. годину                                                                                 3/63  

Програм о измјени и допуни Програма заједничке комуналне 
потрошње                                                                                          3/63 

Програм мјера систематске превентивне дезинфекције, 
дезинскеције и дреатизације                                                       3/71  

Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и 
ерадикацију заразних болести на подручју Општине Угљевик 
за 2021. годину                                                                                 3/73  

Програм прољетне сјетве за 2021. годину                                  5/8  

Програм о измјени Програма расподјеле средстава 
непрофитним организацијама за 2021. годину                         7/9  

Програм о измјени Програма о распоређивању и усмјеравању 
средстава од водних накнада за 2021. годину                          7/9  

Програм коришћења средстава прикупљених од накнада по 
основу продаје шумских дрвних сортимената у  2021.год  7/14 
Програм јесење сјетве за 2021. годину                                   10/31 

Програм распоређивања и усмјеравања средстава од водних 
накнада за 2022. годину                                               12-2/31 

Програм коришћења средстава уплаћених по основу накнада 
за коришћење природних и других добара од општег 
интереса за 2022.годину       12-2/31 

Програм распоређивања и усмјеравања средстава од 
експлоатација минералних сировина  за 2022. г    12-2/32 

Програм распоређивања и усмјеравања средстава од  
накнада за финансирање заштите од пожара за 2022.г  12-2/33 

Програм распоређивања и усмјеравања средстава од  
накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта за  
2022. годину         12-2/33 

Програм расподјеле средстава непрофитним организацијама 
за 2022. годину        12-2/34 

Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и 
ерадикацију заразних болести на подручју општине Угљевик 
за 2022. годину       12-2/34 

Годишњи програм уређења грађевинског земљишта за 2022.г.
         12-2/40 
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Програм рада Скупштине општине Угљевик за 2022. годину 
                       12-2/42 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј  

Извјештај о извршењу буџета Општине Угљевик за шест 
мјесеци 2020.године                                                                       3/10  

Извјештај о извршењу буџета Општине Угљевик за дванаест 
мјесеци 2020. године                                                                       6/1  

Извјештај о извршењу буџета Општине Угљевик за шест 
мјесеци 2021. године                                                                      10/1 

 

З А К Љ У Ч Ц И  

Закључци са сједнице СО-е                                                           3/80 

Закључак са сједнице СО-е                                                             4/2 

Закључци са сједнице СО-е                                                           5/29 

Закључци са сједнице СО-е                                                           6/64 

Закључци са сједнице СО-е                                                           7/15 

Закључак о додјели општинских признања                           10/30 

Закључци са сједнице СО-е                                                         10/31 

Закључци са сједнице СО-е                                                         12-2/51 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј Е  

Иинформација о извршењу буџета општине Угљевик за  девет 
мјесеци 2020. године                                                                     5/10  

Информација о извршењу буџета Општине Угљевик за три 
мјесеца 2021.године                                                                       6/42  

Информација о извршењу буџета општине Угљевик за девет 
мјесеци 2021.године           11/32 

 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

О Д Л УК Е  

Одлука о утврђивању накнаде плате за вријеме привремене 
спречености за рад због болести изазване новим вирусом 
корона (COVID-19) у Општинској управи Угљевик                 1/26  

Одлука о доношењу Плана заштите и спасавања од 
елементарне непогоде и дуге несреће Општине Угљевик  1/27  

Oдлука о рачуноводственом евидентирању обавеза насталих 
по основу субвенција за привреду и пољоприв. у 2020. г      2/1  

Oдлука о стављању ван снаге општих аката Општине  
Угљевик                                                                                                2/1  

Одлука о оснивању Општинске управе Угљевик                      2/2  

Одлука о успостављању Општинског развојног тима              4/2 
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Oдлука о стављању ван снаге Одлуке о рачуноводственом 
евидентирању обавеза насталих  по основу субвенција за 
привреду и пољопривреду у 2020. години                                 4/5  

Одлукa o расподјели средстава из буџета Општине Угљевик 
намјењених за реализацију пројеката удружења грађана на 
подручју Општине Угљевик у 2021. години                              6/66  

Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Општинске 
управе Угљевик                                                                                  9/9 

Oдлука о условима и начину остваривања подстицајних 
средстава за развој пољопривредне производње на 
територији општине Угљевик                                                         9/9  

Исправка - допуна                                                                          9/25 

Одлука о проглашењу нерадног дана у општини Угљевик    
                                                                                                            10/35 

Oдлука о измјени и допуни Одлуке о условима и начину 
остваривања подстицајних средстава за развој 
пољопривредне производње          11/100 

Одлука о изради Стратегије развоја општине Угљевик 2023-
2029.године                                                                            12-2/52 

Одлука о изради Стратегије развоја локалних путева и улица у 
насељу                          12-2/53 

Одлука о измјени Одлуке о успостављању Општинског 
развојног тима          12-2/54 

Oдлука о стављању ван снаге општег акта општине Угљевик 
          12-2/54 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

Рјешење о вођењу пописа аката за 2021. годину .                 1/26  

Рјешење о бројчаним ознакама орагнизационих јединица и 
стваралаца аката за 2021. годину                                              1/27  

Рјешења о реалокацији средстава                                             1/28 

Рјешења о реалокацији средстава                                              3/81 

Рјешење о именовању Општинског штаба за ванредне 
ситуације Општине Угљевик                                                           4/4 

 Рјешење о бројчаним ознакама организационих јединица и 
стварала аката за 2021. годину                                                     4/5  

Рјешења о реалокацији средстава                                              4/14  

Рјешење о измјени Рјешења о именовању Првостепене 
стручне комисије за утврђивање способности лица у поступку 
остваривања права из социјалне заштите и утврђивању 
функционалног стања корисника                                               6/66  

Рјешење о именовању комисије за провођење конкурса за 
утврђивање статуса удружења од интереса за општину 
Угљевик                                                                                              6/67  

Рјешењe о именовању дисциплинске комисије                     6/68  
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Рјешење о допуни рјешења о вођењу пописа аката за  2021. 
годину.                                                                                                6/68  

Рјешења о реалокацији средстава                                              6/68  

Рјешења о исплати средстава                                                      6/68 

Рјешење о измјени Рјешења о именовању Првостепене 
стручне комисије за утврђивање способности лица у поступку 
остваривања права из социјалне заштите и утврђивању  

функционалног стања корисника                                               7/19  

Рјешења о исплати средстава                                                      7/19  

Рјешења о реалокацији средстава                                              7/19 

Рјешење о именовању Комисије за избор наљепшег урађеног 
дворишта                                                                                            8/5  

Рјешења о реалокацији средстава                                                8/5 

Рјешење о измјени и допуни Рјешења о бројчаним ознакама 
организационих јединица и стваралаца аката за 2021 г      9/13  

Рјешење о именовању Комисије за утврђивање штетног 
догађаја                                                                                              9/13  

Рјешење о именовању Комисије за утврђивање штетног 
догађаја узрокованог реконструисањем путне инфраструктуре 
у надлежности општине Угљевик                                               9/14  

Рјешења о реалокацији средстава                                              9/14  

Рјешење о именовању радне групе                                         10/32 

Рјешење о именовању одговорног лица за успостављање, 
спровођење и развој финансијског управљања и контроле  
                                                                                                           10/34 

Рјешења о исплати средстава                                                 12-2/66  

 

 

 

П Л А Н  

План запошљавања у Општинској управи општине Угљевик за 
2021. годину                                                                                      7/18 

План стручног оспособљавања и усавршавања службеника у 
Општинској управи Угљевик у 2021. години                         10/34 

 

П Р О Г Р А М И  

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј  

 

З А К Љ У Ч Ц И  

Закључак Општинског штаба за ванредне ситуације            4/13  

 

П Р А В И Л Н И К  

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста у Општинској управи Угљевик                           2/8 
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Правилник заштите од пожара Општинске управе Угљевик 4/6  

Правилник о измјени Правилника о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста у Општинској управи 
општине Угљевик                                                                            7/17 

Правилник о условима и начину остваривања новчаних 
подстицаја за развој привреде на територији општине 
Угљевик                                                                                                8/1  

Правилник о измјени и допуни Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској 
управи Угљевик                                                                                 9/1  

Правилник о измјени Правилника у унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста у Општинсој управи Угљевик
            12-2/54 

Правилник о поступку додјеле стамбених јединица социјалног 
становања         12-2/55 

Правилник о начину управљања и одржавању стамбених 
јединица социјалног становања      12-2/60 

 

О Г Л А С  

Јавни оглас за финансирање пројеката удружења грађана на 
подручју Општине Угљевику 2021. години                              4/23 

 

 

 


