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Одлука о допуни Плана јавних  набавки за 2013. годину-број 12.                  
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Одлуке о покретању поступка јавне набавке и резултатима 
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Одлука о потпуном редовном попису имовине и обавеза 
општине Угљевик                                                                    11/9-II дио 

Одлука о одређивању привредних друштава и других правних 
лица на подручју општине Угљевик коаја су обавезна поступати 
у складу са чланом 23. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама                                                      11/15-II дио 

Одлука о формирању јединица Цивилне заштите опште и 
специјализоване намјене у општини Угљевик             11/17-II дио 

Одлука о допуни Плана јавних набавки за 2013.г       11/31-II дио 

Одлука о измјени Плана јавних набавки за 2013.г      11/34-II дио 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке и резултатима 
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Одлуке о покретању поступка јавне набавке и резултатима 
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Рјешење о образовању Комисије за ванредни попис 
непокретности и сталних средставау фази прибављања        7/20 
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Рјешење о именовању Радне групе за израду приједлога 
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Рјешење о образовању Централне пописне комисије                
                                                                                                   11/10-II дио 

Рјешење о образовању Комисије за ванредни попис 
нематеријалне произведене имовине, опреме, ситног 
инвентара и материјала                                                      11/11-II дио 

Рјешење о образовању Комисије за попис непокретности и 
сталних средстава у  фази прибављања                         11/12-II дио 

Рјешење о образовању Комисије за попис готовине и 
готовинских еквивалената  потраживања и обавеза  11/13-II дио 

Рјешење                                                                                  11/14-II дио 

Рјешење о именовању Општинског штаба за ванредне 
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Рјешење о измјени рјешења о додјели студентских стипендија            
                                                                                                   11/20-II дио 

Рјешења                                                                                   11/21-II дио 

Рјешење о давању сагласности на Статут Агенције за развој 
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П Р А В И Л Н И К  

Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији 
и систематизацији радних мјеста у Општинској  
административној служби оштине  Угљевик                                 1/1 

Правилник о измјени и допуни Правилника о употреби 
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Правилник о измјенама и допунама Правилника о платама, 
накнадама и Осталим примањима запослених у Општинској 
административној служби Општине Угљевик                            2/52 

Правилник о измјени Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста у Општинској административној 
служби оштине Угљевик                                                                   4/66 

Правилник о попису имовине и обавеза Општине Угљевик     5/1 

Правилник о измјенама и допунама Правилника о  
организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској 
административној служби оштине Угљевик                               5/14 

Правилник о измјенама Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјестау Општинској административној 
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Правилник о измјенама и допунама Правилника о платама, 
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Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама          
                                                                                                               10/54 
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организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској 
административној служби општине Угљевик                11/1-II дио 

Правилник о допуни Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста у Општинској административној 
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УПУТСТВО 

Упутство о кретању финансијско –књиговодствене 
документације у Административној служби општине Угљевик                    
                                                                                                                   9/5 

Упутсво за одржавање јавних расправа о буџету општине 
Угљевик                                                                                                 9/18 

Упутство о измјенама и допунама Упутства о кретању 
финансијско-књиговодствене документације у 
Административној служби оштине Угљевик                               12/3 
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ИСПРАВКА 

Исправка                                                                                             8/116 

 

О Г Л А С  

Оглас                                                                                        11/55-II дио 

Оглас                                                                                                    12/40 

 


