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110. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
        резерве – Недељко Антуновић   
        Веселиновац ....................................   2/33 
111. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
        резерве – Слободан Антуновић  
        Веселиновац ....................................   2/33 
112. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
        резерве–Зифија Хоџић Мачковац .... 2/33 
113. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
        резерве–Анкица Савић Пушковац .... 2/34 
114. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
        резерве–Божидар Лакић Тобут ......... 2/34 
115. Одлука о пријем.приправ.у Админи- 
       стративну службу општине Лопаре ... 2/35      
116. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке .............................................     3/6 
117. Одлука о избору најповољнијег  
        понуђача и додјели уговора у  
        поступку јавне набавке радова ......      3/6 
118. Одлука о избору најповољнијег пону- 
        ђача и додјели уговора у поступку ја- 
        вне набавке .......................................    3/7 
119. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ...............................................   3/8 
120. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ................................................. 3/8 
121. Одлука о избору најповољнијег пону- 
        ђача и додјели уговора у поступку  
        јавне набавке радова .......................... 3/9 
122. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума .........................   3/9 
123. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................... 3/10 
124. Одлука о избору најповољнијег уго- 
        вора у поступку понуђача и додјели 
        јавне набавке ....................................  3/10 
125. Одлука о покретању поступка јавне  
        набавке ..............................................  3/11 
126. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума ......................... 3/12 
127. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке .............................................   3/12 
128. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума ..........................3/13 
129. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ..............................................  3/13 
130. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ..............................................  3/14 
131. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ................................................3/14 
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132. Одлука о пријему приправника у Адми- 
        нистрат. службу општине Лопаре ..    3/15 
133. Одлука о одобрењу средстава  
        буџетске резерве-Драган Гајић из 
        Пушковца .......................................      4/59 
134. Одлука о одобрењу средстава  
        буџетске резерве-Милутин Ракић 
        из Подгоре .........................................  4/60 
135. Одлука о одобрењу средстава  
        буџетске резерве-Спаса Симанић из 
        Тобута ................................................  4/60 
136. Одлука о одобрењу средстава  
        буџетске резерве-Спасоје Јовичић из 
        Пирковаца .........................................  4/60 
137. Одлука о одобрењу средстава  
        буџетске резерве-Мирко Бојић из 
        Лопара ..............................................   4/61 
138. Одлука о одобрењу средстава  
        буџетске резерве-Драгица Николић 
        Лопаре село .....................................    4/61 
139. Одлука о одобрењу средстава  
        буџетске резерве-Цвијан Марковић 
        из Пипера ..........................................   4/61 
140. Одлука о одобрењу средстава  
       буџетске резерве-РУГИП Лопаре...     4/62 
141. Одлука о одобрењу средстава  
        буџетске резерве-Сеада Јовановић 
        из Б.Брда ...........................................  4/62 
142. Одлука о одобрењу средстава  
        буџетске резерве-Љубица Голубовић 
        из Бијељине ......................................   4/62 
143. Одлука о одобрењу средстава  
        буџетске резерве-Далибор Чворо 
        Лопаре село .......................................  4/63 
144. Одлука о одобрењу средстава  
        буџетске резерве-Милан Тришић из 
        Подгоре ..............................................  4/63 
145. Одлука о одобрењу средстава  
        буџетске резерве-Љубо Прелић из 
        Лабуцке ............................................... 4/63 
146. Одлука о одобрењу средстава  
        буџетске резерве-Милан Медић из 
        Тобута ................................................  4/64 
147. Одлука о одобрењу средстава  
        буџетске резерве-РУГИП Лопаре ....  4/64 
148. Одлука о одобрењу средстава  
        буџетске резерве-АД „Трговина у  
        стечају“ Лопаре .................................. 4/64 
149. Одлука о одобрењу средстава  
        буџетске резерве-Душко Митровић 
        Лабуцка ..............................................  4/65 

150. Одлука о одобрењу средстава  
        буџетске резерве-Драган Максимовић  
        Тобут ..................................................  4/65 
151. Одлука о одобрењу средстава  
        буџетске резерве-Перо Делић  
        Пељаве...............................................  4/66 
152. Одлука о одобрењу средстава  
        буџетске резерве-Драгољуб 
        Стевановић Миросавци ....................  4/66 
153. Одлука о одобрењу средстава  
        буџетске резерве-Саво Савић  
        Пирковци ..........................................    4/66 
154. Одлука о одобрењу средстава  
        буџетске резерве-РУГИП Лопаре ..... 4/67 
155. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума ......................... 4/67 
156. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ..............................................  4/67 
157. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума ..........................4/68 
158. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................... 4/68 
159. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума ......................... 4/69 
160. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................... 4/69 
161. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума ........................  4/70 
162. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ..............................................  4/70 
163. Одлука о избору најповољнијег пону- 
        ђача и додјели уговора у поступку 
        јавне набавке радова .......................  4/71 
164. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................... 4/71 
165. Одлука о избору најповољнијег 
       понуђача и додјели уговора о упоступку 
        јавне набавке радова ........................ 4/72 
166. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума ......................... 4/73 
167. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ................................................4/73 
168. Одлука о избору најповољнијег пону- 
        ђача и додјели уговора у поступку 
        јавне набавке радова ........................ 4/74 
169. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ..............................................  4/74 
170. Одлука о избору најповољнијег пону- 
        ђача и додјели уговора у поступку 
        јавне набавке радова ........................ 4/75 
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171. Одлука о избору најповољнијег пону- 
        ђача и додјели уговора у поступку 
        јавне набавке ..................................... 4/76 
172. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ..............................................  4/76 
173. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума ........................  4/77 
174. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................... 4/77 
175. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума ......................... 4/78 
176. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве–Милена Милетић Бријест .    5/1 
177. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-Тошић Цвија Пирковци ..        5/2 
178. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-РУГИП Лопаре .................      5/2 
179. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-Туристич.орган.општ. 
       Лопаре ...............................................     5/2 
180. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-Ибришимовић Мидхад  
        Челић ................................................     5/3 
181. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-Пајо Поповић Тобут ............   5/3 
182. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-Јелица Секулић  ...............      5/3 
183. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-Лакић Миладин Бријест .....    5/4 
184. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-Мирко Благојевић Козјак .....   5/4 
185. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-Недељко Цвјетковић  
        Пељаве ...............................................   5/4 
186. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-Јека Марковић Косанице...     5/5 
187. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-РУГИП Лопаре ......................... 5/5 
188. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве ............................................      5/6 
189. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-СТР „ДАР“ Лопаре ...............   5/6 
190. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-РУГИП Лопаре ....................... 5/6 
191. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-Радослав Видојевић  
        Угљевик ................................................ 5/7 
192. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-Радан Јовић Прибој .............  5/7 
193. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-Јовица Томић Прибој .........    5/7 

194. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-Милош Радић Лопаре ..........  5/8 
195. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-Ђуро Богдановић Прибој ...... 5/8 
196. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-Милутин Ракић Подгора ......  5/8 
197. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-Ико Којић Лопаре ................... 5/9 
198. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-Перо Симеуновић Тобут ......  5/9 
199. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-Вујадин Пајкановић Лопар    5/10 
200. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-Зорица Тришић Подгора ...   5/10 
201. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-Ивка Јосић Мртвица .........    5/11 
202. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-РУГИП Лопаре .................     5/11 
203. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-Милица Алексић-Трпчевски  
        Лопаре село .....................................    5/11 
204. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-Горан Спасојевић  
        Вукосавци...........................................  5/12 
205. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-РУГИП Лопаре ...................   5/12 
206. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-Момир Марковић М.Село .   5/12 
207. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-РУГИП Лопаре ...................   5/13 
208. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-Јовица Тешић Лопаре ..........5/13 
209. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве ..............................................  5/14 
210. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-РУГИП Лопаре ....................  5/14 
211. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-РУГИП Лопаре ....................  5/14 
212. Oдлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-Синиша Остојић  
        Лопаре село.......................................  5/15 
213. Одлука о Општинској управи општине 
        Лопаре ...............................................  5/15 
214. Одлука о покретању поступка јав. 
        набавке ................................................. 6/8 
215. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума .........................   6/9 
216. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ..............................................    6/9 
217. Одлука о додјели уговора у поступ. 
        директног споразума .......................   6/10 
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218. Одлука о покретању поступка јав. 
        набавке .............................................   6/10 
219. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума ......................... 6/11 
220. Одлука о покретању поступка јав. 
        набавке ................................................6/11 
221. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума ......................... 6/12 
222. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ..............................................  6/12 
223. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума ........................  6/12 
224. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................... 6/13 
225. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума ......................... 6/13 
226. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................... 6/14 
227. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума ......................... 6/14 
228. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве–Гајић Стево Лопаре село ....  7/1 
229. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве–Чворо Обрад Лопаре село .   7/1 
230. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве–Мићић Далибор Пељаве ....   7/2 
231. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве - Петровић Митра  
        Миросавци ...........................................  7/2 
232. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве–Јовић Спасоје Тобут ............  7/3 
233. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве – Божић Станки Лопаре .......  7/3 
234. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве–Ђокић Драган Прибој .........   7/3 
235. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве – Делић Перо Пељаве .......... 7/4 
236. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве–Зекић Михајло Коњиковићи . 7/4 
237. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве-Миловановић Јока Прибој ...  7/4 
238. Одлука о радном времену запосле- 
        них у Општинској управи општине  
       Лопаре ..................................................  7/5 
239. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
        резерве-Ратко Тривковић Тобут .....     8/5 
240. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
        резерве-Есмир Хоџић Лопаре ............  8/5 
241. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
        резерве-Милан Ракић Подгора .........   8/5 
 

242. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
        резерве-Аница Савић Пушковац .......  8/6 
243. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
        резерве-Горан Спасојевић  
        Вукосавци ............................................  8/6 
244. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
        резерве-Драго Ракић Лабуцка ...........  8/6 
245. Одлука о пријему приправника у 
        Општинску управу општине Лопаре.... 8/7  
246. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................    9/31 
247. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума .......................   9/31 
248. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ..............................................  9/32 
249. Одлука о додјели уговора у поступку  
        директног споразума ......................... 9/32 
250. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ..............................................  9/33 
251. Одлука о избору најповољнијег пону- 
        ђача и додјели уговора у поступку јавне 
        набавке радова .................................  9/33 
252. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке .............................................   9/34 
253. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ..............................................  9/34 
254. Одлука о додјели уговора у поступку  
        директног споразума ......................... 9/35 
255. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................... 9/35 
256. Одлука о додјели уговора у поступку  
        директног споразума ........................  9/36 
257. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ..............................................  9/36 
258. Одлука о додјели уговора у поступку  
        директног споразума ........................  9/37 
259. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке .............................................   9/37 
260. Одлука о додјели уговора за пружање 
        услуга медијског представљања путем 
        телевизије ........................................    9/38 
261. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке .............................................   9/38 
262. Одлука о додјели уговора у поступку  
        директног споразума ........................  9/39 
263. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ..............................................  9/39 
264. Одлука о додјели уговора у поступку  
        директног споразума .......................   9/40 
265. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................    9/40 
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266. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................    9/41 
267. Одлука о додјели уговора у поступку  
        директног споразума .......................   9/41 
268. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве – Милан Ђурић  
        Брусница ...........................................   9/41 
269. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве – РУГИП Лопаре ...............    9/42 
270. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве – Ико Којић Лопаре ...........    9/42 
271. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве – Драгољуб Стевановић  
        Миросавци .........................................  9/42 
272. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве – Драгана Бећировић  
        Липовице ............................................ 9/43 
273. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве – Васо Петровић  
        Миросавци .......................................... 9/43 
274. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке .........................................       10/1 
275. Одлука о резултатима окончаног по- 
       ступка и избору најповољнијег понуђа- 
       ча у поступку јавне набавке .............   10/2 
276. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................    10/2 
277. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума ......................    10/3 
278. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке .............................................   10/3 
279. Одлука о избору најповољнијег пону- 
        ђача  и додјели уговора у поступку 
        јавне набавке ...................................   10/4 
280. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке .............................................   10/5 
281. Одлука о избору најповољнијег пону- 
        ђача и додјели уговора у поступку јавне 
        набавке радова .................................  10/5 
282. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................... 10/6 
283. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума ........................  10/6 
284. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке .............................................   10/7 
285. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума ........................  10/7 
286. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................    10/8 
287. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума ......................    10/8 

288. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................    10/9 
289. Одлука о избору најповољнијег по- 
        нуђача и додјели уговора у поступку 
        јавне набавке радова ...................      10/9 
290. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума ....................    10/10 
291. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ...........................................   10/10 
292. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума ....................... 10/11 
293. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................  10/11 
294. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума .....................   10/12 
295. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................  10/12 
296 . Одлука о покретању поступка јавне 
         набавке ........................................     10/13 
297. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке .........................................     10/13 
298. Одлука о избору најповољнијег 
        понуђача и додјели уговора у посту- 
        пку јавне набавке погонског горива 
        и моторног уља за 2015. годину ...   10/14 
299. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................  10/14 
300. Одлука о избору најповољнијег пону- 
        ђача и додјели уговора у поступку  
        јавне набавке ..................................  10/15 
301. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................  10/16 
302. Одлука о избору најповољнијег пону- 
        ђача и додјели уговора у поступку 
        јавне набавке ..................................  10/16 
303. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................  10/17 
304. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума ......................  10/17 
305. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ..............................................10/18 
306. Одлука о избору најповољнијег пону- 
        ђача и додјели уговора у поступку 
        јавне набавке радова ....................   10/18    
307. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ..........................................    10/19 
308. Одлука о избору најповољнијег пону- 
        ђача и додјели уговора у поступку  
        јавне набавке ..................................  10/20 
309. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ...........................................   10/20 
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310. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве- Милан Остојић  
        Тобут ................................................  10/21 
311. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Ружица Вуковић  
        Подгора ...........................................   10/21 
312. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Љубица Голубовић 
        Бијељина .........................................  10/22 
313. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Драго Томић  
        Липовице .........................................  10/22 
314. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Благојевић Васо  
        Мртвица ...........................................  10/22 
315. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Бошковић Славиша  
        Козјак ...............................................   10/23 
316. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Остојић Петар  
        Прибој .............................................   10/23 
317. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Миле Рикић Прибој ... 10/23 
318. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Бранка Митровић  
        Лопаре .............................................  10/24 
319. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве- РУГИП Лопаре ........   10/24 
320. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Драгица Чворо  
        Лопаре село ..................................... 10/24 
321. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Перо Ракић  
        Подгора ............................................  10/25 
322. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Цвијан Ристић  
        Козјак ................................................  10/25 
323. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Душан Николић  
        Тобут ................................................  10/25 
324. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Богдановић Ана  
        Лопаре .............................................. 10/26 
325. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Слободан Стевић  
        Лабуцка  ..........................................   10/26 
326. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Николић Недељко 
        Грађевина ........................................  10/26 
327. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Лујић Војко  

        Пирковци ..........................................  10/27 
328. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Максимовић Угљеша 
        Козјак ...............................................   10/27 
329. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Савић Мирјана  
        Грађевина .......................................   10/28 
330. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Бојић Милорад  
        Козјак ................................................  10/28 
331. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
       тске резерве-Тешић Снежана .........  10/28 
332. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Пантић Миленко  
        Лопаре .............................................. 10/29 
333. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Богдановић Борислав   
        Прибој...............................................  10/29 
334. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Видаковић Обрад  
        Пирковци ........................................    10/29 
335. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Марић Руја  
        Миросавци .......................................  10/30 
336. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве- Пореска управа  
        Б.Лука................................................  10/30 
337. Правилник о измјенама и допуна Пра- 
        вилника о организацији и системати- 
        зацији радних мјеста Општинске адми- 
        нистративне службе ........................  10/30 
338. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Гордана Бијелић ......   10/32 
339. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Новаковић Душица  
        Пирковци ..........................................  10/32 
340. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Мирослав Миловановић 
        Кореташи .......................................    10/32 
341. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Митровић Јела  
        Висори ..............................................  10/33 
342. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Даријо Тракиловић  
       Лопаре ..............................................  10/33 
343. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Цвија Тодоровић  
        Пипери .............................................  10/33 
344. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
        тске резерве-Сретен Михајловић  
        Потраш ............................................   10/34 
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345. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................  12/37 
346. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума ......................  12/37 
347. Одлука о избору најповољнијег пону- 
        ђача и додјели уговора у поступку ја- 
        вне набавке ...................................    12/38 
348. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................  12/38 
349. Одлука о избору најповољнијег пону- 
        ђача и додјели уговора у поступку јавне 
        набавке  ...........................................  12/39 
350. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................  12/40 
351. Одлука о избору најповољнијег пону- 
        ђача и додјели уговора у поступку јавне 
        набавке ............................................  12/40 
352. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ................................. ........... 12/41 
353. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума ......................  12/41 
354. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ...........................................   12/42 
355. Одлука о избору најповољнијег пону- 
        ђача и додјели уговора у поступку јавне 
        набавке ............................................  12/42 
356. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ...........................................   12/43 
357. Одлука о избору најповољнијег пону- 
        ђача и додјели уговора у поступку јавне 
        набавке радова ...............................  12/44 
358. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................. 12/44 
359. Одлука о додјели уговора у поступку  
        директног споразума ......................  12/45 
360. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................  12/45 
361. Одлука о избору најповољнијег пону- 
        ђача и додјели уговора у поступку 
        јавне набавке ................................... 12/46 
362. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке  ...........................................  12/47 
363. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума ......................  12/47 
364. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................  12/47 
365. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................  12/48 
366. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................  12/48 
367. Одлука о одобрењу средстава буџет. 

        резерве – РУГИП Лопаре ..............   12/49 
368. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве – Далибор Чворо  
       Лопаре село  .....................................  12/49 
369. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве – Славка Медић Тобут ...... 12/50 
370. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве – Александар Јосиповић 
        Мачковац .........................................  12/50 
371. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве – Драган Јефтић Лопаре .   12/50 
372. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве–Борис Благојевић Лопаре. 12/51 
373. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве – Жељко Продановић  
        Лопаре .............................................. 12/51 
374. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве–Равијојла Тојић Липовице  12/51 
375. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве – Драго Стјепановић 
       Липовице ........................................... 12/52 
376. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве – Бранка Јовановић  
        Миросавци........................................  12/52 
377. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве–Младен Јовић Пирковци ...12/52 
378. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве–Цвија Тодоровић Лабуцка  12/53 
379. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве – Олга Јовић Лабуцка ...     12/53 
380. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве – Недељко Антуновић  
        Веселиновац ...................................  12/54 
381. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве – Неђо Перић Пељаве .....  12/54 
382. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве – Душан Перић Пељаве ..   12/54 
383. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве–Србо Цвјетковић Пељаве .12/55 
384. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве – Милица Лазаревић  
        Пељаве ............................................  12/55 
385. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве – Перса Симић Пељаве ...  12/55 
386. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве – Јадранка Ковачевић  
       Лопаре ..............................................  12/56 
387. Одлука о оглашавању ништавом  
        Одлуке о одобравању средстава бу- 
        џетске резерве, број: 02/1-400-1/82 од 
        04.09.2014. године ..........................  12/56 
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388. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве – Стоја Мићић Тобут ........  12/57 
389. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве–Живан Миљановић 
        Прибој ..............................................  12/57 
390. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве – Спасоје Јовић Тобут ....    12/57 
391. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве–Добринка Барић  
       Лопаре село  ......................................  1258 
392. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве – Дијана Марић-Радовановић 
        Котор Варош ................................      12/58 
393. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве – Ђука Анђић Лопаре ......   12/58 
394. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве–Душан Николић Тобут .....  12/59 
395. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве – Олга Јовић Лабуцка ......  12/59 
396. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве – Мирко Бојић Лопаре ......  12/59 
397. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве–Драган Максимовић Тобут 12/60 
398. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве–Радмила Томић Бријест ..  12/60 
399. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве–Милутин Ракић Подгора ... 12/60 
400. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве – Ненад Јовић Пирковци ... 12/61 
401. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
        резерве–Бошко Делић Пељаве ...... 12/61 
402. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................  13/34 
403. Одлука о избору најповољнијег пону- 
        ђача и додјели уговора у поступку 
        јавне набавке .................................   13/35 
404. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................  13/36 
405. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума ......................  13/36 
406. Одлука о избору најповољнијег пону- 
        ђача и додјели уговора у поступку јавне 
        набавке радова ................................ 13/37 
407. Одлука о избору најповољнијег пону- 
        ђача и додјели уговора у поступку јавне 
         набавке радова ............................    13/37 
408. Одлука о резултатима окончаног по- 
        ступка и избору најповољнијег пону- 
        ђача у поступку јавне набавке ......   13/38 
409. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ............................................  13/39 

410. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
        резерве–Тешо Симикић Мртвица ..  13/39 
411. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
        резерве-Јованка Гаврић Лопаре ...  13/40 
412. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
        резерве–Славко Јовић М. Село....   13/40 
413. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
        резерве–Цвјетан Томић Пирковци ..13/40 
414. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
        резерве – Горан Крстић Лопаре ...   13/41 
415. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
        резерве – Борис Кецман Лопаре....  13/41 
416. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
        резерве–Јасминка Марић Лопаре .. 13/41 
417. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
        резерве–Стоја Ђурић  
       Веселиновац ....................................  13/42 
418. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
        резерве–Цвијета Ђокић  
       Јабланица .........................................  13/42 
419. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
        резерве – Цвијета Ђокић  
       Јабланица .......................................... 13/42 
420. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
        резерве – РУГИП Лопаре ................ 13/43 
421. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
        резерве – Будимир Рикановић  
        Пушковац ........................................   13/43 
422. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
        резерве – Слађана Тодоровић  
        Пипери .............................................  13/44 
423. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
        резерве–Јован Јовић Пирковци ...   13/44 
424. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
        резерве – Перо Симеуновић Тобу... 13/44 
425. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
        резерве–Биљана Симић Брусница. 13/45 
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    и систематизацији радних мјеста у 
    Дјечијем вртићу Лопаре ........................ 5/10 
2. Рјешење о именовању централне по- 
    писне комисије у Општинској управи   
    општине Лопаре ................................... 13/45 
3. Рјешење о именовању Комисије за 
    попис новчаних средстава, потраживања 
    и обавеза .............................................. 13/46 
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