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    25.02.2015. године ..................................  4/1 
2. Исправку Закључка Скупштине општине  
    Лопаре, број: 01/1-022-1-14/15 од  
    25.02.2015. године ....................................4/2  
3. Програм намјенског утрошка средстава 
    прикупљених од накнада по основу про- 
    даје шумских дрвних сортимената за 
    2015. годину ..............................................5/5 
4.. Програм намјенског утрошка средстава 
      прикупљених од накнада по основу про- 
      даје шумских дрвних сортимената за 
      2014. годину ............................................5/7 
5. Програм намјенског утрошка средстава 
      прикупљених од посебних водних 
      накнада за 2015. годину .........................7/8 

6. Правилник о условима, начину и посту- 
    пку оснивања права грађења на непо- 
    кретностима у својини општине Лопаре .8/1 
7. Измјене и допуне Програма заједничке 
    комуналне потрошње  за 2015. годину 
    бр. 01/1-022-1-116/14 од 12.11.2014.год. 
    (Сл.гл.општине Лопаре“, бр. 11/14) .......9/15 
8. Програм заједничке комуналне  
     потрошње за 2016. годину ....................9/19 
9. Пројекат запошљавања приправника 
      високе стручне спреме у Лопарама ...11/87 
10.Програм рада СО-е Лопаре за 2016.г.11/90 
 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

- ОДЛУКЕ – 
 

1.   Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................1/20 
2.   Одлука о избору најповољнијег по- 
      нуђача у поступку јавне набавке ..........1/21 
3.   Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................1/22 
4.   Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................1/23 
5.   Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................1/23 
6.   Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................1/24 
7  . Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................1/24 
8.   Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................1/25 
9.  Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................1/25 
10. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................1/26 
11. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................1/26 
12. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................1/27 
13. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ........................... 1/27 
14. Одлука о покретању поступка јавне 
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      набавке ..................................................1/27 
15. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................1/28 
16. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................1/28 
17. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ..........................  1/29 
18. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................1/29 
19. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ........................... 1/30 
20. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ................................................. 1/30 
21. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ................................................... 2/6 
22. Одлука о избору најповољнијег пону- 
      ђача у преговарачком поступку наба- 
      вке без објаве обавјештења о набавци 2/7 
23. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ....................................................2/8 
24. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ..............................2/8 
25. Одлука о избору најповољнијег пону- 
      ђача у поступку јавне набавке ...............2/9 
26. Одлука о избору најповољнијег пону- 
      ђача у поступку јавне набавке .............2/10 
27. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................2/11 
28. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................2/12 
29. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................2/12 
30. Одлука о избору најповољнијег пону- 
     ђача у преговарачком поступку наба- 
    вке без објаве обавјештења о набавци 2/13 
31. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ................................................. 2/13 
32. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................2/14 
33. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................2/15 
34. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – Перо Обреновић ..........2/15 
35. Одлука о одобрењу средстава буџе- 

      тске резерве-РУГИП Лопаре ..............  2/15 
36. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – Борислав Томић  
      Лопаре ...................................................2/16 
37. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – РУГИП Лопаре .............2/16 
38. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – Ангелина Крстић 
      Мртвица .................................................2/16 
39. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – Госпа Бијелић Лопаре  2/17 
40. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве-Спасоје Ђукановић 
      Милино Село .........................................2/17 
41. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – Слободан Петровић 
      Милино Село .........................................2/18 
42. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – Ико Којић Лопаре .........2/18 
43. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – Свјетлана Тасовац 
      Прибој ....................................................2/18 
44. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – Биљана Симић  
      Брусница ...............................................2/19 
45. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – Ранка Зарић Лопаре ....2/19 
46. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – РУГИП Лопаре .............2/19 
47. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – РУГИП Лопаре .............2/20 
48. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – РУГИП Лопаре .............2/20 
49. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – РУГИП Лопаре .............2/21 
50. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – Аћим Стјепановић 
      Лопаре ...................................................2/21 
51. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – Драган Тодић 
      Мачковац ...............................................2/21 
52. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – Обрен Васић  
      Смиљевац .............................................2/22 
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53. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве–Миладин Лакић Бријест 2/22 
54. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – Пантелија Петковић 
      Лопаре ..................................................2/ 22 
55. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – Драгана Ристић 
      Лабуцка ..................................................2/23 
56. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – Амир Бегић Корај ........2/23 
57. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – Србо Ђокић Прибој .....2/24 
58. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – РУГИП Лопаре .............2/24 
59. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – РУГИП Лопаре .............2/24 
60. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – Ристо Мијатовић  
      Вукосавци ..............................................2/25 
61. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – РУГИП Лопаре .............2/25 
62. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – РУГИП Лопаре .............2/26 
63. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – Јово Лукић Лопаре ......2/26 
64. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – Зајим Шпаго Коњиц .....2/27 
65. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – РУГИП Лопаре .............2/27 
66. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – Ранко Симеуновић 
      Пељаве ..................................................2/27 
67. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – РУГИП Лопаре .............2/28 
68. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – Славиша Поповић 
      Тобут ......................................................2/29 
69. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – РУГИП Лопаре .............2/29 
70. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – Божидар Лакић Тобут ..2/29 
71. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве – Драган Максимовић 
      Тобут ......................................................2/30 

72. Одлука о покретању поступка 
      јавне набавке .........................................  3/8 
73. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................  3/9 
74. Одлука о покретању поступка 
      јавне набавке .........................................  3/9 
75. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................3/10 
76. Одлука о покретању поступка 
      јавне набавке ........................................3/10 
77. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................3/11 
78. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве Драган Гајић Пушковац ..3/11 
79. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве Ивка Јосић Мртвица .......3/11 
80. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве Сара Стевић Лопаре ......3/12 
81. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве РУГИП Лопаре ................3/12 
82. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве Ружа Тијанић Прибој ......3/13 
83. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве Марица Мишикић  
      Бијељина ...............................................3/13 
84. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве Радислав Гашић  
      Миросавци .............................................3/13 
85. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве АПИФ ...............................3/14 
86. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве Будимко Ристић Лабуцка3/14 
87. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
     тске резерве Цвија Тодоровић Пипери 3/14 
88. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве Будимир Рикановић 
      Пушковац ...............................................3/15 
89. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве РУГИП Лопаре ................3/15 
90. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве Душан Глигоревић  
      Прибој ....................................................3/16 
91. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве Томић Станимир  
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      Липовице ...............................................3/16 
92. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве Недељко Николић  
      Грађевина ..............................................3/16 
93. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве Живан Којић Липовице....3/17 
94. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве РУГИП Лопаре ................3/17 
95. Одлука о одобрењу средстава буџе- 
      тске резерве Симеуновић Перо Тобут 3/17 
96. Одлука о покретању поступка јавне 
    набавке ....................................................4/58 
97. Одлука о покретању поступка јавне 
    набавке ....................................................4/58 
98. Одлука о одобравању средстава 
      буџетске резерве – РУГИП Лопаре .....5/16 
99. Одлука о одобравању средстава 
       буџетске резерве – Бојић Мирко  
      Лопаре ...................................................5/16 
100. Одлука о одобравању средстава 
        буџетске резерве – Бошковић Славиша 
        Козјак ..................................................  5/16 
101. Одлука о одобравању средстава 
      буџетске резерве-Институт за јавно 
      здравство РС Зворник ..........................5/17 
102. Одлука о одобравању средстава 
       буџетске резерве-РУГИП Лопаре .......5/17 
103. Одлука о одобравању средстава 
        буџетске резерве – Тришић Анђа 
        Тобут ....................................................5/17 
104. Одлука о одобравању средстава 
        буџетске резерве-Хоџић Зифија 
        Мачковац .............................................5/18 
105. Одлука о одобравању средстава 
        буџетске резерве-Ђурић Стоја 
        Веселиновац .......................................5/18 
106. Одлука о одобравању средстава 
        буџетске резерве-Рикић Драго  
        Лабуцка ............................................... 5/18 
107. Одлука о одобравању средстава 
        буџетске резерве-Симикић Милорад 
         Прибој ................................................ 5/19 
108. Одлука о одобравању средстава 
        буџетске резерве-Тодић Драган 
        Пирковци ..............................................5/19 
109. Одлука о одобравању средстава 
        буџетске резерве-Тодић Зоран  
        Пирковци ..............................................5/19 
110. Одлука о одобравању средстава 

        буџетске резерве-Тодић Ђокица 
        Пирковци ..............................................5/20 
111. Одлука о одобравању средстава 
       буџетске резерве-Јовичић Спасоје 
      Пирковци ...............................................5/20 
112. Одлука о одобравању средстава 
        буџетске резерве-Симић Милица 
        Подгора ..............................................  5/21 
113. Одлука о одобравању средстава 
        буџетске резерве-Радовановић Живан 
        Тобут ................................................... 5/21 
114. Одлука о одобравању средстава 
        буџетске резерве- РУГИП Лопаре....  5/21 
115. Одлука о одобравању средстава 
        буџетске резерве – Тешић Жељко 
        Лопаре ................................................ 5/22 
116. Одлука о одобравању средстава 
      буџетске резерве –Мићић Стоја Тобут5/ 22 
117. Одлука о одобравању средстава 
      буџетске резерве-Предраг Тошић .......5/22 
118. Одлука о одобравању средстава 
     буџетске резерве-Јовић Спасоје Тобут 5/23 
119. Одлука о одобравању средстава 
   буџетске резерве-Ђокић Драган Прибој 5/23 
120. Одлука о одобравању средстава 
      буџетске резерве-Ерић Душко Лопаре 5/23 
121. Одлука о одобравању средстава 
       буџетске резерве-Митровић Душко 
       Лабуцка .............................................    5/24 
122. Одлука о одобравању средстава 
      буџетске резерве-Којић Ико Лопаре ....5/24 
123. Одлука о одобравању средстава 
      буџетске резерве-Тодоровић Анђелко 
      Пипери ...................................................5/24 
124. Одлука о одобравању средстава 
     буџетске резерве-Тијанић Ружа Прибој5/25 
125. Одлука о одобравању средстава 
      буџетске резерве-Митровић Недељко 
      Лопаре ...................................................5/25 
126. Одлука о одобравању средстава 
      буџетске резерве-Лакић Миладин  
      Бријест ...................................................5/26 
127. Одлука о одобравању средстава 
      буџетске резерве-РУГИП Лопаре ........5/26 
128. Одлука о одобравању средстава 
      буџетске резерве-Бијелић Гордана 
      Лопаре ...................................................5/26 
129. Одлука о одобравању средстава 
        буџетске резерве-Поповић Славиша 
        Тобут ....................................................5/27 
130. Одлука о одобравању средстава 
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        буџетске резерве-Васиљевић Лазар 
        Лопаре село .........................................5/27 
131. Одлука о одобравању средстава 
      буџетске резерве-Лазаревић Милица 
      Пељаве ..................................................5/27 
132. Одлука о одобравању средстава 
        буџетске резерве-Митровић Јела 
        Лопаре .................................................5/28 
133. Одлука о одобравању средстава 
        буџетске резерве-Симић Перса  
        Пељаве ...............................................5/ 28 
134. Одлука о одобравању средстава 
        буџетске резерве – Ђокић Цвијета 
        Лопаре .................................................5/28 
135. Одлука о одобравању средстава 
        буџетске резерве-Рикановић Будимир 
        Пушковац .............................................5/29 
136. Одлука о одобравању средстава 
       буџетске резерве-РУГИП Лопаре .......5/29 
137. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
         резерве – Савић Јелица Пирковци ............6/ 2 
138. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
        резерве – Перић Неђо Пељаве ....................6/3 
139. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
         резерве – Ристић Будимко Лабуцка ........... 6/3 
140. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
         резерве – Јовић Олга Лабуцка ...................6/ 3 
141. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
         резерве – РУГИП Лопаре ............................ 6/4 
142. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
          резерве – Симеуновић Перо Тобут ............6/4 
143. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
         резерве – Институт за јавно здравство 
         Зворник .........................................................6/ 4 
144. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
         резерве – Гашић Ђоко Пирковци ...............6/ 5 
145. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
         резерве – РУГИП Лопаре ............................6/ 5 
146. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
         резерве – Зељић Благоје Прибој ...............6/ 6 
147. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
         резерве – Драган Максимовић Тобут .........6/ 6 
148. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
         резерве – Будимко Ристић Лабуцка ...........6/ 6 
149. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................7/12 
150. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................7/13 
151. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................7/13 

152. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................7/14 
153. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................7/14 
154. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................7/14 
155. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................7/15 
156. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................7/15 
157. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................7/16 
158. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................7/16 
159. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................7/17 
160. Одлука о избору најповољнијег пону- 
      ђача у поступку јавне набавке .............7/17 
161. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................7/18 
162. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................7/18 
163. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................7/19 
164. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................7/19 
165. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................7/20 
166. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................7/20 
167. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................7/21 
168. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................7/21 
169. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................7/21 
170. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................7/22 
171. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................7/22 
172. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................7/23 
173. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................7/23 
174. Одлука о избору најповољнијег пону- 
      ђача у поступку јавне набавке .............7/24 
175. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................7/25 
176. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................7/25 
177. Одлука о додјели уговора у поступку 



10 

Регистар за 2015.         ''СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ''            
    
______________________________________________________________________ 
Рег. бр.                                              Бр./стр.          Рег. бр.                                            Бр./стр.   
 
 

      директног споразума ............................7/26 
178. Одлука о покретању поступка јавне 
     набавке ...................................................7/26 
179. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве – Госпава Тошић Пирковци ...7/27 
180. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве – Дринић Жељко Пирковци ...7/27 
181. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве – Ристић Јово Лопаре ............7/27 
182. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве – Ненад Поповић Тобут .........7/28 
183. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве – Ненад Драгић Пирковци .....7/28 
184. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве – Пелка Беновић Пељаве ......7/28 
185. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
    резерве–Недељко Цвјетковић Пељаве 7/29 
186. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Боро Јовић Тобут ...................7/30 
187. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Јовица Митровић Лабуцка .....7/30 
188. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Руја Марић Миросавци ..........7/30 
189. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Жарко Манојловић Лопаре ....7/31 
190. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Весна Перић Милино Село ...7/31 
191. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Новица Којић Лопаре .............7/31 
192. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Савка Крстић Јабланица .......7/32 
193. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
     резерве-Славко Николић Лопаре село 7/32 
194. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-РУГИП Лопаре ........................7/33 
195. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Зоран Ђурић Веселиновац ...7/33 
196. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Здравко Тривковић Прибој ....7/33 
197. Одлука о покретању поступка јавне 
       набавке .................................................. 8/4 
198. Одлука о додјели уговора у поступку 
    директног споразума ............................... 8/5 
199. Одлука о избору најповољнијег пону- 
      ђача у поступку јавне набавке ...............8/5 
200. Одлука о покретању поступка јавне 
        набавке ................................................. 8/6 
201. Одлука о додјели уговора у поступку 
        директног споразума ............................8/7 
202. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
    резерве – Недељко Митровић Лопаре ... 8/7 

203. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
      резерве-Рајка Јовић Козјак ....................8/7 
204. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
      резерве-РУГИП Лопаре ........................  8/8 
205. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
      резерве-Мирко Остојић Лопаре село ....8/8 
206. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
      резерве-Милица Алексић-Трпчевски ....8/9 
207. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
      резерве-Пајо Поповић Тобут .................8/9 
208. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
      резерве-Зифија Хоџић Мачковац ........8/10 
209. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
      резерве-Драго Мићановић Пипери ......8/10 
210. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
      резерве-Драгољуб Стевановић  
      Миросавци .............................................8/10 
211. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
      резерве-Јован Радић Лопаре ..............8/11 
212. Одлука о одобрењу средстава буџетске 
      резерве-Цвијан Симеуновић Прибој ...8/11 
213. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................9/24 
214. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................9/24 
215. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................9/25 
216. Одлука о поништавању поступка 
      јавне набавке ........................................9/25 
217. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................9/26 
218. Одлука о додјели уговора у поступку  
      директног споразума ............................9/27 
219. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................9/27 
220. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................9/28 
221. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................9/28 
222. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................9/29 
223. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................9/29 
224. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве – Славки Максимовић  
      Пирковци ...............................................9/29 
225. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве-Горан Спасојевић Пушковац .9/30 
226. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве-Војко Лујић Пирковци .............9/30 
227. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
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      резерве-Рамиз Мујкић Корај ................9/31 
228. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве-Јока Миловановић Прибој .....9/31 
229. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве – РУГИП Лопаре .....................9/31 
230. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве-РУГИП Лопаре ........................9/32 
231. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве-Борис Кецман Лопаре ............9/32 
232. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве-Миладин Лакић Бријест .........9/32 
233. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве-Милан Остојић Тобут .............9/33 
234. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве-Живко Лакић Јабланица ........9/33 
235. Одлука о избору најповољнијег пону- 
    ђача у поступку јавне набавке .............10/60 
236. Одлука о покретању поступка јавне 
    набавке ..................................................10/61 
237. Одлука о додјели уговора у поступку 
    директног споразума ............................10/61 
238. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ................................................10/62 
239. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ......................... 10/62 
240. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ............................................... 10/63 
241. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ................................................10/63 
242. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
    резерве-Недељко Митровић Лопаре .....12/1 
243. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
    резерве-Стоја Ђурић Веселиновац .......12/1 
244. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
    резерве-Стоја Ђурић Веселиновац .......12/2 
245. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
    резерве-Аница Савић Пушковац ...........12/2 
246. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
    резерве-Слободан Антуновић  
    еселиновац ..............................................12/3 
247. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
    резерве-Лако Јекић Милино Село .........12/3 
248. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
    резерве-Недељко Антуновић  
    Веселиновац ...........................................12/3 
249. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
    резерве-Ико Којић Лопаре .....................12/4 
250. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
    резерве-Недељко Николић Грађевина .12/4 
251. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве-Неђо Перић Јабланица ..........12/4 

252. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве-Драган Тодић Пирковци .........12/5 
253. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
   резерве-Борислав Ђурић Лопаре село .12/5 
254. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве-Јелка Манојловић Лопаре .....12/5 
255. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве-Сара Стевић Лопаре ..............12/6 
256. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................12/6 
257. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................12/7 
258. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................12/7 
259. Одлука о избору најповољнијег пону- 
      ђача у поступку јавне набавке .............12/7 
260. Одлука о одобрењу средстава буџ- 
      етске резерве Недељко Цвјетковић 
      Пељаве ..................................................12/8 
261. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве-Јовица Јанковић Јабланица ..12/9 
262. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве-Жељко Тешић Лопаре ...........12/9 
263. Одлука о избору најповољнијег пону- 
      ђача у поступку јавне набавке .............12/9 
264. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве-Недељко Антуновић  
      Веселиновац .......................................12/10 
265. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве-Божидарка Медић Тобут ......12/11 
266. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
  резерве-Боса Антуновић Веселиновац .12/11 
267. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ................................................12/11 
268. Одлука о избору најповољнијег пону- 
      ђача у поступку јавне набавке ...........12/12 
269. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве-Славко Јовић Милино Село 12/13 
270. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве-Слободан Антуновић 
      Веселиновац .......................................12/13 
271. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве-Марина Гашић Пирковци .....12/13 
272. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве-Ивица Костић Лопаре село . 12/14 
273. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве-Госпава Тошић Пирковци ....12/14 
274. Одлука о покретању поступка јавне 
     набавке .................................................12/14 
275. Одлука о избору најповољнијег пону- 
      ђача у поступку јавне набавке ...........12/15 
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276. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ................................................12/16 
277. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ..........................12/16 
278. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ................................................12/17 
279. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ..........................12/17 
280. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ................................................12/18 
281. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ..........................12/18 
282. Правилник о поступку директног 
      споразума ............................................12/18 
283. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ................................................12/20 
284. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ..........................12/20 
285. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве-Миладин Рикић Прибој ........12/20 
286. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ................................................12/21 
287. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ..........................12/21 
288. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
  резерве-Сања Седларевић Миросавци 12/22 
289. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ................................................12/22 
290. Одлука о избору најповољнијег пону- 
      ђача у поступку јавне набавке ...........12/23 
291. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ................................................12/25 
292. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ..........................12/26 
293. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве-Љепосава Тодоровић  
      Лабуцка ................................................12/26 
294. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве-Перо Симеуновић Тобут ..... 12/26 
295. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве-Миладин Лакић Бријест .......12/27 
296. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве-Цвијан Ристић Козјак ...........12/27 
297. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве-Ангелина Крстић Мртвица ...12/27 
298. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве – РУГИП Лопаре ...................12/28 
299. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ................................................12/28 
300. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ..........................12/29 

301. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
  резерве-Мирослав Трифковић Б.Брдо.  12/29 
302. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве-Есмир Хоџић Мачковац .......12/29 
303. Одлука о одобрењу средстава буџ. 
      резерве-Цвијанка Ђурић Лопаре .......12/30 
 
 

- РЈЕШЕЊА – 
 
1.   Рјешење о именовању Комисије за 
      усклађивање редова вожње ................2/28 
2. Рјешење о давању сагласности на 
     Правилник о организацији и система- 
     тизацији радних мјеста ЈУ Центар за 
     културу и информисање Лопаре ..........2/25 
3. Рјешење о именовању Пројектног 
      тима за мониторинг и евалуацију про- 
      јекта „Проширење постојећих капац. 
      у металопрерађивачком сектору у циљу 
      отварања нових радних мјеста и пла- 
      смана нових производа уз подршку 
      дијаспоре“ ..............................................7/29  
4. Рјешење о именовању Комисије за 
      спровођење поступка за пријем слу- 
      жбеника ..................................................7/34 
5. Рјешење о утврђивању организационих 
      јединица општинске управе општине 
      Лопаре .................................................12/24 
            
                  - ПРАВИЛНИЦИ – 
 
1.   Правилник о усклађивању и регистрацији 
      редова вожње .......................................1/31 
2.   Правилник о организацији и система-  
      тизацији радних мјеста Општинске  
      управе општине Лопаре ........................ 4/2 
3.   Правилник о процесу планирања,  
      праћења и вредновања годишњег 
      рада и извјештавања у Општинској 
      управи општине Лопаре .......................5/10 
4.   Правилник о рачуноводству и рачуно- 
      водственим политикама за кориснике 
      Буџета општине Лопаре .......................7/34 
5.   Правилник о измјенама и допунама 
      Правилника заштите од пожара Општи- 
      нске управе ............................................8/20 
6. Правилник о поступку директног 
      споразума ............................................12/18 
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Рег. бр.                                              Бр./стр.          Рег. бр.                                            Бр./стр.   
 
 

   
- ОСТАЛА АКТА НАЧЕЛНИКА – 

 
1.   Информација о просјечној нето плати 
      запослених ............................................1/36 
2.   Наредба о спровођењу обавезне 

превентивне прољетне систематске 
дератизације на подручју општине  

      Лопаре......................................................2/6 
3. План запошљавања у Општинској управи     
     општине Лопаре за 2015. годину .................... 6/1 

 
 

ОГЛАСИ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ 
 
1,  Оглас о упису промјене лица за застпање 
     ЗЕВ  „Зграде С-36/2Л“ .................... ......1/ 20 
2. Оглас о оснивању ЗЕВ „Ламела 1“ 
      Лопаре ...................................................1/31 
3. Оглас ЗЕВ „Стари дом“ Лопаре ............ 2/30 
 
 

 
 


