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и систематизацији раних мјеста
4/30
Правилник о измјени Правилника о платама, накнадама и
осталим примањима запослених у ОАС
4/35
Правилник о пријему приправника и волонтера у ОАС Угљевик
6/1
Правилник о измјени Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе Угљевик 7/22
Правилник о платама, накнадама и осталим примањима
запослених у Општинској административној служби Општине
Угљевик
8/5
Правиник о измјенама и допунама Правилника о организацији
и систематизацији радних мјеста Општинске управе Угљевик
8/12

Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији
и систематизацији радних мјеста Општинске управе Угљевик
9/17
Правиник о измјенама и допунама Правилника о платама,
накнадама и осталимпримањима запослених у Општинској
административној служби
10/25
Правиник о измјенама и допунама Правилника о организацији
и систематизацији радних мјеста Општинске управе Угљевик
10/26
Правилник о употреби службених кола
10/27
ПЛАНОВИ –ПРОГРАМИ
План јавних набавки роба, услуга и уступању радова у 2008.
3/38
Програм стручног оспособљавања приправника и волонтера у
ОАС Угљевик
6/3
ОСТАЛИ АКТИ
Наредба о одобравању прековременог рада
1/70
Наредба о исплати једнократних помоћи
3/9
Упутство за рад и понашање службеника у шалтер сали
7/33
Упутство о извршењу пописа
9/9
Наредба о укидању жиро рачуна буџетских корисника
9/14
Наредба о отварању јединственог рачуна трезора Општине
Угљевик
9/15
Наредба о начину организовања трезора Општине Угљевик
9/15
Наредба о допуни наредбе о укидању жиро рачуна буџетских
корисника
10/30
АКТИ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Појединачни колективни уговор за запослене у
Административној служби Општине Угљевик

7/129

