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Рјешење о образовању стручне комисије за процјену штета на 
грађевинским објектима                                                                             7/24 



Рјешење о образовању стручне комисије за процјену штета у 
трговинским радњама                                                                                 7/25 

Рјешење о образовању стручне комисије за процјену штета код 
правних лица                                                                                                  7/26 

Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка за пријем 
службеника                                                                                                     7/28 

Рјешења о исплати новчане помоћи                                                        7/29 

Рјешење                                                                                                           8/60 

Рјешење о образовању Централне  пописне комисије                         9/3 

Рјешење о образовању Комисије за попис непокретности и сталних 
средстава у фази прибав                                                                                9/4  

Рјешење о образовању Комисије за попис готовине и готовинских 
еквив., потраж. и обавеза                                                                              9/5 

Рјешење о образовању Комисије за попис нематеријалне 
произведене имовине, опреме, ситног инвентара и материјала      9/6.  

ПРАВИЛНИК 

 

Правилник о употреби службених возила територијалне ватрогасне 
јединице                                                                                                       4/108 

Правилник и измјени и допуни Правилника о платама, накнадама и 
осталим примањима запослених у Општинској административној 
служби општине                                                                                           5/15 

Правилник о измјени Правилника о огранизацији и систематизацији 
радних мјеста у ОАС                                                                                    7/16 

Правилник о употреби печата и штамбиља ОУ Угљевик                    9/7 

Правилник о измјени Правилника о употреби печата и штамбиља ОУ                                                                                                                  
                                                                                                                         10/54 

 У П У Т С Т В О  

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                  3/100 

 

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 


