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ГОДИНА XLV

Службени гласник Општине Бијељина

Број 32 - Страна 769

17. новембар 2008. ГОДИНЕ

БРОЈ 32/2008

Начелник општине Бијељина, на основу члана 43. става 1. алинеје 18. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број 101/04,
42/05 и 118/05), члана 51. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број 5/05, 6/05
и 6/06) и члана 3. став 2. Правилника о пријему приправника у Административну службу општине Бијелљина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број 6/06,
30/06 и 2/07), д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРИЈЕМУ ПРИПРАВНИКА У
АДМИНИСТРАТИВНУ
СЛУЖБУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи (“Сл. гласник PC”, број: 101 /04 и 42/05), чллана
38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник БиХ”,
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 41.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА бр. Ф-02/08
I

Поступак јавне набавке услуга: Кредитно задужење општине Бијељина у 2007.години, се
Члан 1.
ОБУСТАВЉА , сходно члану 12. став 1. тачка ц. Закона
У Административну службу општине Бијељина у о јавним набавкама БиХ, због доказивих разлога који су
својству приправника прима се 30 лица са завршеном изван контроле уговорног органа и који нису могли да
високом школском спремом, везано за Јавни позив за се предвиде у вријеме покретања поступка додјеле угокориштење средстава Завода за запошљавање Републи- вора, обзиром да је Одјељење за финансије одустало од
ке Српске за финансирање пројекта запошљавања при- налога за покретање јавне набавке бр.02-4-40-1-221/07
од 02.08.2007. године из разлога недобијања сагласноправника са високом стручном спремом.
сти за кредитно задужење од министарства финасија PC.
Члан 2.
II
Пријем приправника у Административну службу
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
општине Бијељина извршиће се у складу са Правилником о пријему приправника у Административну служ- подноси писменим путем у року од пет дана од дана
бу општине Бијељина (“Службени гласник општине пријема исте.
Бијељина” број: 06/6, 30/06 и 2/07).
III
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
Приправнички стаж у Административној служ- објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
би општине Бијељина обавиће се у складу са ПроНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
грамом стручног оспособљавања приправника у
Административној служби општине Бијељина (“Служ- Број: 02-404-248/07
НАЧЕЛНИК
бени гласник општине Бијељина”, број: 3/06).
Бијељина,
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 27. 10. 2008. године

Члан 4.

Мићо Мићић с. р.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-123-80/08
Бијељина,
Датум, 24. 10. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06)
и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
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и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА бр. ЈНИН-02 (2 лота)/08

17. 11. 2008.

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник PC” бр. 101/04 и 42/05) и члана 5. Правилника о поступку директног споразума (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 1/07), Начелник општине
доноси

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: ЈНИН-02 (2 лота)/08

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ПУТЕМ ДИРЕКТНОГ
СПОРАЗУМА

II

I

I

За потребе Одсјека за јавне набавке, инвестиције и
надзор, вршиће се јавна набавка услуга: Услуге геодета
и геомеханичара током 2009. године

ПРИСТУПА
СЕ
бројем: ДЦ -ДС- 10/08.

набавци

под

редним

II

Лот 1: Вршење геодетских мјерења и снимања
током 2009. године на локацијама са
подручја општине Бијељина

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се набавка сљедећих РОБА:

Лот 2: Израда Елабората о геомеханичким
испитивањима тла током 2009. године на
локацијама са подручја општине Бијељина

- НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОДРУЧНУ ОСНОВНУ
ШКОЛУ У СРЕДЊОЈ ЧАЂАВИЦИ -

III

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је без могућности процјене.

Поступак јавне набавке је путем ДИРЕКТНОГ
СПОРАЗУМА.

Средства се обезбјеђују из буџета општине са
буџетских позиција потрошачких јединица које буду
закључивале појединачне уговоре током 2009. године.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се отворени поступак са закључивањем оквирног споразума.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 31.12.2008. године, а крајњи рок
завршеткаје 31.12.2009. године.

IV
Предвиђени максимални износ НЕТО СРЕДСТАВА за реализацију предметне јавне набавке је 2.809,50
KM односно БРУТО 3.287,11 KM.
V
Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је:
„Набавка опреме-инвестиције у образовању”, број
потрошачке јединице 0005210, економски код 821300.
VI

VI

Предвиђени рок за реализацију набавке је од
Критеријум који ће се примјењивати при избо- 29.10.2008. године до 31.10.2008. године.
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
задовољавајуће понуде (за оба лота).
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.

Број: 02-404-280/08
Бијељина,
Датум, 29. 10. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-279/08
Бијељина,
Датум, 28. 10. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05 и 70/06) и члана 39. Правилника о
јавној набавци роба, услуга и радова (“Сл. гласник Оп-
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штине Бијељина”, број:01/07), Начелник општине
доноси

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ број: БиЗ-н-07-а1/08
I
На преговарачки поступак без објављивања
обавјештења за набавку радова која се односи на:
Извођење непредвиђених радова на санацији приземних
монтажних објеката у новом насељу у Амајлијама, Бугарски програм, Анекс I Уговора бр. 02-404-145/08 од
19.08.2008. године, позван је сходно Закону, извршилац
радова из основног уговора ДОО “ПРИЗМА” Бијељина.
II
Након разматрања понуде понуђача ДОО “ПРИЗМА” Бијељина, установљено је да иста испуњава усове тражене тендерском документацијом, и након вођења
преговарачког поступка за набавку радова из члана 1. прихваћена је цијена понуђача у бруто износу од:
4.871,42 KM.
III
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I

У поступку јавне набавке путем преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, са
закључивањем оквирног споразума, а која се односи на
набавку роба: “Набавка горива за гријање (лож уље) за
потребе Административне службе општине Бијељина
током 2008. и 2009. године”. Позивно писмо у складу са Законом о јавним набавкама упућено је следећим
понуђачима:
1.

ДОО “МОНАКО” Бијељина

2.

ДОО “НЕШКОВИЋ” Бијељина

3.

ДОО “ОКТАН ПРОМЕТ” Бијељина
II

Понуду је доставио понуђач ДОО “МОНАКО”
Бијељина, док се остали понуђачи нису одазвали позиву
на преговарање.
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста испуњава све услове предвиђене тендерском
документацијом, те је на основу наведеног критеријума
- најнижа цијена технички задовољавајуће понуде
прихваћена понуда понуђача:
ДОО “МОНАКО” Бијељина

Против ове одлуке дозвољен је приговор који се
подноси у року од пет дана од дана пријема исте.

Приликом сваке појединачне испоруке горива за
гријање, у испостављеном рачуну ће се установити бруто јединична малопродајна цијена за Административну
Приговор се подноси писмено Начелнику општислужбу општине Бијељина. Цијена ће представљати проне, а може се изјавити и усмено на записник код овог
извод уговореног непромјенљивог коефицијента попуоргана.
ста 0,969 и малопродајне јединичне цијене у слободној
продаји на дан испоруке на основу приложене овјерене
IV
копије малопродајне калкулације добављача.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
III
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-275/08
Бијељина,
Датум, 30. 10. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Против ове одлуке понуђач има право да поднесе
писмени приговор у року од пет дана од дана пријема
исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
IV

Ова
Одлука
ступа
на
снагу
даном
Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоу- доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику
прави (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана општине Бијељина”
38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник БиХ”,
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 41.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова Број: 02-404-274/08
НАЧЕЛНИК
(“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начел- Бијељина,
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 11. 2008. године
Мићо Мићић с. р.
ник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЋАЧА у поступку
јавне набавке број ОП-02-пЗ/08

Ha основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05 и 70/06) и члана 39. Правилника о
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јавној набавци роба, услуга и радова (“Сл. гласник Општине Бијељина”, број:01/07), Начелник општине
доноси

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
број: СКП-н-04-п2-а1/08
I

17. 11. 2008.
I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним
бројем: ОП - н-04/08
II
За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се
јавна набавка роба:
Набавка рекламног материјала током 2009. године

III
На преговарачки поступак без објављивања
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
обавјештења, која се односи на радове:
за
реализацију
јавне набавке је 60.000,00 KM.
Одводња површинских вода у ул. Српске
Средства
се обезбјеђују из буџета за 2009. годину
добровољачке гарде у Бијељини, Анекс I Уговора бр.
са
буџетске
ставке:
Набавка материјала, број потрошач02-404-173/08 од 27.08.2008. године, позван је сходно
ке
јединице:
0005240,
економски код: 613 400.
Закону, извођач радова из основног уговора ДОО “ХИГРА” -Бијељина.
IV
II

За предметну јавну набавку спровешће се отворени
поступак
за оквирни споразум.
Након разматрања понуде понуђача ДОО “ХИГРА” - Бијељина број: 02/10-2043/08 од 03.11.2008. гоV
дине, установљено је да иста испуњава услове тражене
Предвиђени почетак реализације уговора има се
тендерском документацијом. Након вођења преговарачког поступка за јавну набавку радова из члана I ове Од- обавити најкасније од 01.01.2009. године, а крајњи рок
луке. Прихваћена је коначна цијена понуђача у бруто завршетка је 31.12.2009. године.
износу од: 12.877,87 KM.
VI
III
Критеријум који ће се примјењивати при избоПротив ове одлуке дозвољен је приговор који се ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
подноси у року од пет дана од дана пријема исте.
Приговор се подноси писмено Начелнику општиVII
не, а може се изјавити и усмено на записник код овог
органа.
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-276/08
Бијељина,
Датум, 30. 10. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-281/08
Бијељина,
Датум, 10. 11. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06)
и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07),
Начелник општине д о н о с и :

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06)
и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА бр. ОП -н-04/08

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА бр. СО-06/08

17. 11. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

Број 32 - Страна 773

I

II

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: CO -06/08

За потребе Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, вршиће се јавна набавка радова:
Реновирање споменика погинулим борцима Републике Српске у Ковачићима, Загони, општина Бијељина

II

За потребе Стручне службе Скупштине општиIII
не, вршиће се јавна набавка услуга: Телевизијско
преношење и снимање сједница СО-е Бијељина током
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
2009. године
за реализацију јавне набавке је 14.000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
III
средства је: Средства за учешће у финансирању
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава изградње спомен обиљежја, број потрошачке јединице:
0005180, економски код: 614 300.
за реализацију јавне набавке је 72.000,00 KM.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Уговорене услуге-сједнице, број потрошачке јединице: 0005110, економски код: 613 900.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се отворни
поступак.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 01.01.2009. године , а крајњи рок
завршетка је 31.12.2009. године.
VI
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-282/08
Бијељина,
Датум, 10. 11. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

IV
За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтјев без додатног објављивања обавјештења
о набавци.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити у року од 15 дана од дана увођења извођача у
посао.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-283/08
Бијељина,
Датум, 10. 11. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06)
Ha основу члана 43. а у вези са чланом 40. Закои члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга на о локалној самоуправи («Сл. гласник Републике
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07), Српске», број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. a y вези
Начелник општине д о н о с и :
са чланом 49. Статута општине Бијељина («Сл. гласник
општине Бијељина», број 5/05, 6/05 и 6/06) Начелник
општине Бијељина је дана 10. новембра 2008. године
ОДЛУКУ
д о н и о:
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ РАДОВА бр. БиЗ -н-10/08
I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним бројем: БиЗ -н-10/08

ОДЛУКУ
о усвајању Измјене Плана рада интерне
ревизије за 2008. годину
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Службени гласник Општине Бијељина
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Члан 1.

дацима: Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде “Ламела I и II у Јерменској бб”, Ул. Јерменска
Усваја се Измјена Плана рада интерне ревизије ко- бб Ламела I и II, Бијељина
рисника буџета општине Бијељина за 2008. годину, са
Оснивачи: 42 етажних власника зграде.
оквиром дугорочног плана у четверогодишњем циклусу.
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун
етажних
власника. Заједница у правном промету иступа
Члан 2.
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара
Измијењени План рада интерне ревизије корисни- цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају
ка буџета општине Бијељина из члана 1. интегрални је супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова
одржавања зграде.
дио ове Одлуке.
Заступа: ЕРИЋ МИЛЕНКО, прeдcједник Управног
Члан 3.
одбора зајeдницe, самостално и без ограничења.
Ова Одлука ступа на снагу одмах, а објавиће ce y
„Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-1255/08
Бијељина,
Датум, 10. 11. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу рјешења број 02/3-372-56/08 од 16. 10.
2008. године, извршио је у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу број:
165 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “ФИЛИП Т” Ул. Филипа Вишњића број: 67,
БИЈЕЉИНА са сљедећим подацима: Назив и сједиште:
Заједница етажних власника зграде “Филип Т” Ул. Филипа Вишњића бр. 67, Бијељина
Оснивачи: 15 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун
етажних власника. Заједница у правном промету иступа
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова
одржавања зграде.
Заступа: АНДРИЋ АЛЕКСАНДАР, прeдcједник
Управног одбора зајeдницe, самостално и без
ограничења.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
Број: 02/3-372-56/08		
Бијељина,
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 16. 10. 2008. године
Цамић Изет с. р.

На основу рјешења број 02/3-372-57/08 од 30. 10.
2008. године, извршио је у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу број:
165 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “ЛАМЕЛА I И II У ЈЕРМЕНСКОЈ ББ” Ул.
Јерменска бб Ламела I и II, БИЈЕЉИНА са сљедећим по-

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
Број: 02/3-372-57/08		
Бијељина,
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 30. 10. 2008. године
Цамић Изет с. р.

17. 11. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина
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САД РЖАЈ
АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
1. Одлука о пријему приправника у админи
стративну службу општине бијељина ��������������� 769
2. Одлука о обустави поступка јавне
набавке услуга бр. Ф-02/08 ��������������������������������� 769
3. Одлука о приступању поступку јавне
набавке услуга бр. Јнин-02 (2 лота)/08 ������������ 770
4. Одлука о приступању поступку јавне
набавке путем директног споразума������������������ 770
5. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке број: биз-н-07-а1/08��������������������� 771
6. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке и избору најповољнијег
понућача у поступку јавне набавке
број оп-02-пз/08��������������������������������������������������� 771

ИЗДАВАЧ:
		
ШТАМПА:
ТИРАЖ:

7. Одлука о резултатима окончаног
поступка јавне набавке радова
број: скп-н-04-п2-а1/08 ������������������������������������� 772
8. Одлука о приступању поступку јавне
набавке роба бр. Оп -н-04/08������������������������������ 772
9. Одлука о приступању поступку
јавне набавке услуга бр. Со-06/08 ��������������������� 772
10. Одлука о приступању поступку
јавне набавке радова бр. Биз -н-10/08��������������� 773
11. Одлука о усвајању Измјене Плана
рада интерне ревизије за 2008. годину��������������� 773
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