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Правилник о измјени и допуни Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста у Општинској управи општине
Угљевик
5/56
Правилник о измјенама и допунама Правилнка о платама,
накнадама и осталим примањимазапослених у Општинској
административној служби општине Угљевик
5/66
Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста
у Општинској управи општине Угљевик.
6/60
Правилник о стамбеном збрињавању социј. угрожених лица
на подручју општине Угљевик
6/62
Правилник о условима и начину остваривања новчаних
подстицаја за развој пољопривредеи других привредних
дјелатности
8/3
Правилник о измјени Правилника о попису имовине и обавеза

општине Угљевик
11/97
ПЛАН
План промоције привредних потенцијала и погодности
Општине Угљевик
3/16
УПУТСТВО
Упутство о спровођењу програма колективне комуналне
потрошње за 2016 и 2017.год
1/35
ОГЛАС
Оглас
2/65
Оглас
6/102
Оглас
6/103
Jавни оглас зa финансирање пројеката удружења грађана на
подручју Општине Угљевик
2/66
НАРЕДБА
Наредба о провођењу дератизацијена подручју општине
Угљевик у 2016. години.
ЗАКЉУЧАК
Закључак о исправци грешке
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