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Одука о оснивању Територијалне ватрогасне јединице Угљевик
4/42
Одлука давању саглсности на Листу споменика и споменобиљежја од изузетног значаја за општину Угљевик
4/44
Одлука о измјени Одлуке о оснивању „Агенције за развој малих
и средњих предузећа"
4/46
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Рјешење о избору Комисије за представке,притужбе и
друштвени надзор
4/49
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Програм распоређивања и усмјеравања средстава од накнада за
промјену намјене пољопривредног земљишта за 2013.г 10/52
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општине Угљевик
7/16
Одлука о успостављању Општинског развојног тима
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