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Правилник о измјени Правилника о унутрашњој Организацији 
и систематизацији радних мјеста у Општинској управи 
општине Угљевик                                                                               3/1 

Правилник о измјени Правилника о унутрашњој Организацији 
и систематизацији радних мјеста у Општинској управи 
општине Угљевик                                                                               3/3 

Правилник о измјени Правилника о унутрашњој Организацији 
и систематизацији радних мјеста у Општинској управи 
општине Угљевик                                                                            4/52 

Правилник о измјени и допуни Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској 
управи Општине Угљевик                                                              5/11 

Правилник о измјени Правилникао унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста у Општинској управи 
општине Угљевик                                                                               7/1 

Правилник о измјени Правилника о унутрашњој Организацији 
и систематизацији радних мјеста у Општинској управи 
општине  Угљевик                                                                              7/2 

Правилник о условима и начину остваривања новчаних 
подстицаја за развој привреде на територији општине 
Угљевик                                                                                                 7/2 

Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и 
начину остваривања новчаних подстицаја за развој привреде 
на територији општине Угљевик                                                  9/75 

Правилник о измјени Правилникао унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста у општинској управи 
општине Угљевик                                                                             9/77 

Правиник о измјени и допуни Правилника о попису имовине и 
обавеза општине Угљевик                                                             9/77 

 

О Г Л А С  

Јавни оглас за финансирање пројеката удружења грађана на 
подручју Општине Угљевик                                                           1/32 

Оглас                                                                                                    2/49 

Огласи Заједица етажних власника                                            8/30 

Оглас                                                                                                    9/86 

П Л А Н  

План запошљавања у Општинској управи Општине Угљевик за 
2019. годину                                                                                      1/33 

План интегритета Општине Угљевик                                          2/16 

План рада за успостављање и развој система финансијског 
управљања и контроле за 2019. године                                    2/28 

План стручног оспособљавања и усавршавања службеника у 
Општинској управи Угљевик за 2019. годину                           4/53 


