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организацији и систематизацији радних мјеста 

ЈЗУ Дом здравља „Лопаре“ Лопаре.................. 9/27 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-2088/18..................10/1 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-1886/18................. 10/1 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-400-1/27.................10/2 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-400-1/28.................10/2 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-400-1/29.................10/2 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-400-1/30.................10/2 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-863/18....................10/3 

Одлука о одржавању  

„Конференције беба 2018“..................................11/8 

Одлука о додјели једнократних новчаних 

Средстава, број:02/3-014-1/73-1.........................11/8 

Одлука о одржавању “Сајма домаћих  

производа и кућне радиности“...........................11/8 

Одлука о додјели једнократних  

новчаних средстава, број: 04/7-61-1/11.............11/9 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве, број:02/1-2343/18..................11/9 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве, број:02/1-2310/18..................11/9 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве, број: 02/1-2537/18...............11/10 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве, број: 02/1-2721/18...............11/10 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве, број: 02/1-2595/18.............. 11/10 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве, број: 02/1-2730/18...............11/11 

Одлука о одобрењу средстава  
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буџетске резерве, број: 02/1-1452/18...............11/11 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-400-1/31.................12/1 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-400-1/32................ 12/1 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-400-1/33................ 12/2 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-400-1/34............... 12/2 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-400-1/35................ 12/2 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-2677/18..................12/2 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-2861/18..................12/3 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-2128/18..................12/3 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-1068/18..................12/3 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-2754/18..................12/4 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-2128/18..................12/4 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-1643/18..................12/4 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-400-1/36................12/4 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-2824/18..................12/5 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-2148/18................. 12/5 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-2985/18................ 12/5 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3002/18................. 12/6 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3010/18................ 12/6 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-2187/18................. 12/6 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-2746/18..................12/6 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-2809/18................. 12/7 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-2285/18................ 12/7 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-1122/18................. 12/7 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-517/18.................. 12/8 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-919/18....................12/8 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-1991/18................. 12/8 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-2815/18................. 12/9 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-2847/18................ 12/9 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-202/18....................12/9 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-2427/18................ 12/9 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-2662/18............... 12/10 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3006/18............... 12/10 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-2872/18................12/10 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3063/18............... 12/11 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3074/18................12/11 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-2577/18............... 12/11 

Рјешење о  допуни рјешења  

број: 02/1-014-61/17 од 26.12.2017. године.... 12/11 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-2089/18............... 13/22 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-1340/18............... 13/22 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3102/18............... 13/22 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3104/18................13/22 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3033/18............... 13/23 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3008/18............... 13/23 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3027/18............... 13/23 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3124/18............... 13/24 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3146/18................13/24 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3150/18............... 13/24 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3136/18............... 13/24 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-2915/18............... 13/25 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-400-1/37.............. 13/25 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-400-1/38.............. 13/25 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3148/18............... 13/26 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3167/18............... 13/26 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3262/18............... 13/26 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3072/18............... 13/26 

Одлука о одобрењу средстава  
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буџетске резерве број: 02/1-3251/18................13/27 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3068/18............... 13/27 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-400-1/39.............. 13/27 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3391/18............... 13/28 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3410/18............... 13/28 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3468/18............... 13/28 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3474/18................13/28 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3348/18............... 13/29 

Правилник о  критеријумима, начину и поступку 

усклађивања и регистрације редова вожње 

аутобуских линија на подручју  општине 

Лопаре...................................................................14/1 

Одлука о одређивању аутобуских стајалишта која 

ће се користити за потребе линијског  аутобуског 

превоза на подручју  општине 

Лопаре.................................................................14/16 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3509/18................. 15/4 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-400-1/40................ 15/4 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-400-1/41................ 15/4 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3489/18................. 15/4 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3644/18................. 15/5 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3594/18................. 15/5 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3577/18................. 15/5 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3587/18................. 15/6 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3642/18................. 15/6 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3618/18................. 15/6 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3619/18................. 15/6 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3684/18................. 15/7 

Рјешење о давању сагласности на Одлуку 

ЈЗУ Дом здравља „Лопаре“ Лопаре, 

 број:896/18 од 27.11.2018. године.................... 15/7 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3708/18................17/14 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3862/18................17/14 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3719/18............... 17/14 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3860/18............... 17/14 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3718/18............... 17/15 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3466/18............... 17/15 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3682/18............... 17/15 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3309/18............... 17/16 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3450/18............... 17/16 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3671/18..................17/6 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3939/18............... 17/14 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-4027/18............... 17/17 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3675/18............... 17/17 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-4083/18............... 17/17 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3851/18............... 17/18 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Одлука о покретању поступка јавне набавке .....1/1 

Одлука о поништењу поступка јавне набавке ...1/2 

Одлука о покретању поступка јавне набавке .....1/3 

Одлука о покретању поступка јавне набавке .....1/3 

Одлука о поништењу поступка јавне набавке ...1/4 

Одлука о покретању поступка јавне набавке .....1/5 

Одлука о додјели уговора у поступку 

директног споразума ........................................... 1/5 

Одлука о покретању поступка јавне набавке .....1/6 

Одлука о додјели уговора у поступку 

директног споразума ............................................1/7 

Рјешење о именовању Комисије за 

интерни пријем радова .........................................1/7 

Одлука о покретању поступка јавне 

набавке ...................................................................1/8 

Одлука о додјели уговора у поступку 

директног споразума ............................................1/8 

Одлука о покретању поступка јавне 

набавке ...................................................................1/9 

Одлука о додјели уговора у поступку 

директног споразума ..........................................1/10 

Одлука о покретању поступка јавне 

набавке број: 02/5-404-4-1/18.............................4/23 

Одлука о покретању поступка јавне 

набавке број: 02/5-404-6-1/18.............................4/23 

Одлука о покретању поступка јавне 

набавке број: 02/5-404-7-1/18.............................4/24  

Одлука о покретању поступка јавне 

набавке број: 02/5-404-8-1/18.............................4/24 
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Одлука о покретању поступка јавне 

набавке број: 02/5-404-9-1/18.............................4/24  

Одлука о додјели уговора у поступку 

директног споразума  

број: 02/5-404-4-3/18...........................................4/25 

Одлука о покретању поступка јавне 

набавке број: 02/5-404-10-1/18..........................4/25 

Одлука о додјели уговора у поступку 

директног споразума  

број: 02/5-404-7-3/18...........................................4/26 

Одлука о додјели уговора у поступку 

директног споразума  

број: 02/5-404-8-3/18...........................................4/27 

Одлука о додјели уговора у поступку 

директног споразума  

број: 02/5-404-9-3/18...........................................4/28 

Одлука о додјели уговора у поступку 

директног споразума  

број: 02/5-404-6-3/18...........................................4/29 

Одлука о покретању поступка јавне 

набавке број: 02/5-404-11-1/18...........................4/29 

Одлука о покретању поступка јавне 

набавке број: 02/5-404-12-1/18...........................4/29  

Одлука о покретању поступка јавне 

набавке број: 02/5-404-13-1/18...........................4/30  

Одлука о покретању поступка јавне 

набавке број: 02/5-404-14-1/18...........................4/30 

Одлука о додјели уговора у поступку  

директног споразума број: 02/5-404-12-3/18.....4/31  

Одлука о додјели уговора у поступку  

директног споразума  број: 02/5-404-11-3/18....4/32 

Одлука број: 02/5-404-15-1/18............................4/32 

Одлука о покретању поступка јавне 

набавке број: 02/5-404-16-1/18...........................4/33 

Одлука о додјели уговора у поступку 

директног споразума 

број: 02/5-404-14-3/18..........................................4/33 

Одлука о додјели уговора у поступку 

директног споразума 

број: 02/5-404-15-3/18..........................................4/34 

Одлука о покретању поступка јавне 

набавке број: 02/5-404-18-1/18...........................4/35 

Одлука о избору најповољнијег понуђача 

број: 02/5-404-10-8/18..........................................4/35 

Одлука о покретању поступка јавне 

набавке број: 02/5-404-19-1/18...........................4/37 

Одлука о додјели уговора у поступку 

директног споразума 

број: 02/5-404-18-3/18..........................................4/37 

Одлука о покретању поступка јавне 
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Одлука о додјели уговора у поступку 

директног споразума 

број: 02/5-404-19-3/18..........................................4/39 
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у поступку јавне набавке радова на изградњи  

водозахвата „Рисовац“ и „Веселиновац“  

за ромско насеље у Лопарама...............................8/4 
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пута у Мјесној заједници Пирковци –  
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Одлука о додјели уговора у поступку  

директног споразума број: 02/5-404-70-3/18.. 13/36 

Одлука о покретању поступка јавне  

набавке број: 02/5-404-71-1/18........................ 13/37 
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II дио Б................................................................13/41 
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Одлука о додјели уговора у поступку директног 

споразума број: 02/5-404-78-3/18.................... 13/43 
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