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Правилник о измјени Правилника о употреби печата и штамбиља ОУ
10/54
УПУТСТВО
Упутство о правилима замјене одсутног запосленог у
Административној служби општине Угљевик
3/61
Упутство о спровођењу Програма колективне комуналне потрошње
за 2014. годину
3/65
НАРЕДБЕ
Наредба о коришћењу услуга чајне кухиње
8/59
Наредба о обавезној јесењој систематској дератизацији на подручју
општине Угљевик
8/61
АКТ ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Пословник о раду Одбора за жалбе општине Угљевик
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АКТ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Одлука о утврђивању резултата избора за чланове савјета мјесних
заједница општине Угљевик 2014. године
3/105
Саопштење
8/63
Оглас
9/83

