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Рјешења                                                                                              6/81 

Рјешења о исплати средстава                                                      7/58 

Рјешења о исплати средстава                                                         8/7 

Рјешења о исплати средстава.                                                      9/88 

Рјешења о исплати средстава.                                                      10/1 

Рјешење о образовању Централне пописне комисије        11/99 

Рјешење о образовању Комисије  за попис готовине и 
готовинских еквивалената,потраживања и обавеза         11/100 

Рјешење о образовању Комисије за попис непокретности и 
сталних средстава у фази прибављања                                 11/101 

Рјешење о образовању Комисије за попис нематеријалне 
произведене имовине, опреме,ситног инвентара и материјала           
                                                                                                          11/102 

П Р А В И ЛН И К 

Правилник о измјени Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста уОпштинској управи општине 
Угљевик.                                                                                             1/24 

Правилник о утврђивању услова, критерија и поступака за 
остваривање права на додјелупластеника у пројекту 
„Економско оснаживање повратника и младих незапослених 
особакроз производњу поврћа у пластеницима“-општине 
Угљевик 2016                                                                                   3/13 

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 

П Л А Н  

План промоције привредних потенцијала и погодности 
Општине Угљевик                                                                           3/16 

 

У П У Т С Т В О  

Упутство о спровођењу програма колективне комуналне 
потрошње за 2016 и 2017.год                                                       1/35 

 

 О Г Л А С  

Оглас                                                                                                    2/65 

Оглас                                                                                                 6/102 

Оглас                                                                                                 6/103 

Jавни оглас зa финансирање пројеката удружења грађана на 
подручју Општине Угљевик                                                           2/66 

 

 Н А Р Е Д Б А  

Наредба о провођењу дератизацијена подручју општине 
Угљевик у 2016. години.                                                                   4/1 

 

 З А К Љ У Ч А К  

Закључак о исправци грешке                                                        3/32 

 

 


