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Рјешење о измјени рјешења о одређивању висине накнада и 
дневница                                                                                          11/85 

 

ИСПРАВКА 

Исправка одлуке о измјенама и допунама одлуке о оснивању 
Дома здравља Угљевик                                                                  3/50 

 

СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И НАДЗОР 

Служба за јавне набавке, инвесиције и надзор               1/46.- 54 

Служба за јавне набавке, инвесиције и надзор               2/ 28.-34 

Служба за јавне набавке, инвесиције и надзор               4/21.-60 

Служба за јавне набавке, инвесиције и надзор               5/32.-39 

Служба за јавне набавке, инвесиције и надзор               6/66.-92 

Служба за јавне набавке, инвесиције и надзор               8/38-55 

Служба за јавне набавке, инвесиције и надзор               10/4-24 

Служба за јавне набавке, инвесиције и надзор               11/71 

Служба за јавне набавке, инвесиције и надзор               12/50 

 

РЈЕШЕЊА О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ                                  

 

Рјешења о исплати новчане помоћи    1/55.- 73 

Рјешења о исплати новчане помоћи    2/35.-48 

Рјешења о исплати новчане помоћи                                3/21-48 



Рјешења о исплати новчане помоћи    4/61-77 

Рјешења о исплати новчане помоћи    5/ 40.-53 

Рјешења о исплати новчане помоћи    6/93-114 

Рјешења о исплати новчане помоћи    7/1-120 

Рјешења о исплати новчане помоћи    7/1-134 

Рјешења о исплати новчане помоћи    8/56-63 

Рјешења о исплати новчане помоћи    9/80-100 

Рјешења о исплати новчане помоћи    10/25-73 

Рјешења о исплати новчане помоћи    11/75-84 

Рјешења о исплати новчане помоћи    12/52 

 

О Г Л А С  

ОГЛАС                                                                                                 8/64 

ОГЛАС                                                                                               9/101 

ОГЛАС                                                                                               11/86 

 


