
 
                                                                                   

                                                                                     
 
                                                                

 

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЛОПАРЕ 
Тел/Факс:055/650-304 

е-mail: lopareso@teol.net 

ГОДИНА 
2012. 

Број: 7/12 
 

20.11.2012. 

Гласник издаје Скупштина 
општине Лопаре, а уређује га 
Стручна служба Скупштине 
општине Лопаре. 
Гласник излази по потреби 

 
 
 
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА 
 

 1 
    На основу члана 4. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10), члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 15/09), Начелник општине 
Лопаре,   д о н о с и 
  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

    Покреће се поступак јавне набавке за 
извођење радова на одржавању и оправци 
водозахвата и цјевовода на водоводу у Мјесној 
заједници Јабланиа за засеок Петрићи. 

 
 

II 
 
    Предвиђени максимални износ бруто 

средстава за реализацију јавне набавке је 
7.000,00 КМ.  
    Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2012. годину из 
средстава прикупљених од посебних водних 
накнада у 2012. години, у складу са Програмом 
намјенског утрошка ових средстава.  
 
 

III 
 

    За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума. 

 
 

IV 
 
    Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
 
 

Р Е У Б Л И К А   С Р П С К А 
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 

 
 

Број: 02/6-404-25/1      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 29.06.2012.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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2. 
       
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/6-404-25/3 
Датум: 02.07.2012.  године 
 
 
    На основу члана 34. и 35. Закона о јавним 
набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'', број: 
49/04, 19/05, 52/05,8/06,24/06,70/06, 12/09 и 
60/10),  Начелник општине,  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 
 
I 
 

    У поступку јавне набавке за извођење 
радова на одржавању и оправци водозахвата и 
цјевовода на водоводу у Мјесној заједници 
Јабланиа за засеок Петрићи, примјеном 
поступка директног споразума, након 
разматрања достављене Понуде понуђача 
брoj: 4/12 од 02.07.2012. године, одлучено је да 
се уговор додијели понуђачу УЗР „ЕКО-СЈАЈ“ 
Козјак. 
    Вриједност радова износи 6.949,38 КМ 
(словима: шестхиљада деветсто-
четрдесетдевет и 38/100 КМ). У цијену је 
урачунат ПДВ 17%. 
 

 
 II 

 
    У поступку разматрања достављене понуде , 
констатовано је да иста испуњава услове 
постављене тенедерском документацијом, те 
је одлучено да се изврши додјела уговора 
понуђачу из тачке I  овое Одлуке.  
 
 

III 
 
    Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
 
      
    Н А Ч Е Л Н И К  
      
            Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 

3. 
    На основу члана 4. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10), члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 15/09), Начелник општине 
Лопаре,   д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
 

I 
 

    Покреће се поступак јавне набавке пружања 
услуга оправке и одржавања водозахвата 
“Преловачки Поток“ у Мјесној заједници 
Бријест на који је прикључен  водовод  за 
Мјесну заједницу Прибој. 

 
 

II 
 
    Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
7.010,00 КМ.  
    Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2012. годину из 
средстава прикупљених од посебних водних 
накнада у 2012. години, у складу са Програмом 
намјенског утрошка ових средстава. 
  
 

III 
 

    За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума. 
 

 
IV 

 
    Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
 

Р Е У Б Л И К А   С Р П С К А 
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 

 
 

Број: 02/6-404-26/1     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 02.07.2012.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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4.       
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/6-404-26/3 
Датум: 03.07.2012.  године 
 
 
    На основу члана 34. и 35. Закона о јавним 
набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'', број: 
49/04, 19/05, 52/05,8/06,24/06,70/06, 12/09 и 
60/10),  Начелник општине,  д о н о с и  
 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 
 

I 
 
   У поступку јавне набавке пружања услуга 
оправке и одржавања водозахвата 
“Преловачки Поток“ у Мјесној заједници 
Бријест на који је прикључен  водовод  за 
Мјесну заједницу Прибој, примјеном поступка 
директног споразума, након разматрања 
достављене Понуде понуђача брoj: 36/12 од 
02.07.2012. године, одлучено је да се уговор 
додијели понуђачу „Интеграл  МЦГ“ д.о.о. 
Лопаре 

 
    Вриједност услуга износи 7.002,45 КМ 
(словима: седамхиљададвије и 45/100 КМ). У 
цијену је урачунат ПДВ 17%. 

 
 

 II 
 
    У поступку разматрања достављене понуде, 
констатовано је да иста испуњава услове 
постављене тенедерском документацијом, те 
је одлучено да се изврши додјела уговора 
понуђачу из тачке I  овое Одлуке.  
 

III 
 
    Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
 
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К  
      
           Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 

5. 
    На основу члана 4. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10), члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 15/09), Начелник општине 
Лопаре,   д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
 

I 
 
    Покреће се поступак јавне набавке 
лимарских радова који се изводе на објекту 
Подручне  Основне школе у Јабланици. 

 
 

II 
 
    Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
1.450,00 КМ.  
    Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2012. годину.  
 
 

III 
 

    За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума. 
 

IV 
 
    Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
 

Р Е У Б Л И К А   С Р П С К А 
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 

 
Број: 02/6-404-28/1     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 23.07.2012.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
6.   
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/6-404-28/3 
Датум: 24.07.2012. године 
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    На основу члана 34. и 35. Закона о јавним 
набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'', број: 
49/04, 19/05, 52/05,8/06,24/06,70/06, 12/09 и 
60/10),  Начелник општине, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 
 

I 
 
    У поступку јавне набавке за извођење 
лимарских радова на објекту Подручне  
Основне школе у Јабланици, примјеном 
поступка директног споразума, након 
разматрања достављене Понуде понуђача 
брoj: 3/12 од 24.07.2012. године, одлучено је да 
се уговор додијели понуђачу Самостална 
лимарска радња „ЛИМО - РАД  1“  Пирковци – 
Лопаре. 

. 
    Вриједност радова износи 1.444,00 КМ 
(словима: хиљадучетрсточетрдесетче-тири 
КМ), без ПДВ-а. 
 

II 
 
    У поступку разматрања достављене понуде , 
констатовано је да иста испуњава услове 
постављене тенедерском документацијом, те 
је одлучено да се изврши додјела уговора 
понуђачу из тачке I  овое Одлуке.  
 
 

III 
 
    Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
 
      
            Н А Ч Е Л Н И К  
      
                     Др Радо Савић, с.р. 
_____________________________________ 
 
7. 
    На основу члана 4. и члана 5. став (1) тачка 
ц) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 
24/06, 70/06, 12/09 и 60/10), члана 72. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 
и 118/05) и члана 13. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова („Службени 

гласник општине Лопаре“, број: 15/09), 
Начелник општине Лопаре,   д о н о с и 
  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
 

I 
 

    Покреће се други поновни поступак јавне 
набавке  једног камиона за прикупљање 
чврстог отпада капацитета 3,5 тона отпада.  
 
 

II 
 

    Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је  140.000,00 КМ, 
без ПДВ-а. 
    Пројекат се финансира из средстава 
донације од Шведске Владе преко Шведске 
међународне развојне агенције СИДА, у складу 
са Општинским програма управљања чврстим 
отпадом у Босни и Херцеговини.  
 
 

III 
 

    За предметну јавну набавку водиће се 
отворени поступак у складу са Законом о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине, уз 
уважавање Смјерница за набавку СИДА-е.  
 
 

IV 
 

    С обзиром на изричити захтјев СИДА-е, ова 
јавна набавка мора искључити 
преференцијални третман домаћег, те је стога 
потребно у тендерској документацији навести 
да се набавка врши у складу са Законом о 
јавним набавкама БиХ уз узимање у обзир 
СИДА-иних Правила о набавкама, а све у 
складу са чланом 5. став 1. тачка ц. Закона о 
јавним набавкама, којим је дозвољено да се за 
уговоре који се додјељују у складу са 
споразумом према којем се примјењује 
посебна процедура онаторских субјеката не 
примјењују одредбе ЗЈН. 
 

 
V 
 

    Критеријум који ће се примјењивати за избор 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде. 
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VI 
 

    Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
 

Р Е У Б Л И К А   С Р П С К А 
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 

 
 

Број: 02/6-404-29/1    Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 07.08.2012.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
8. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА         
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
Број: 02/6-404-29/8 
Датум: 14.09.2012. године   
      
 
    На основу члана 34. и 35. Закона о јавним 
набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'', број: 
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06,12/09 и 
60/10),  Начелник општине д о н о с и, 
 
 

О Д Л У К У  
о резултатима окончаног поступка  о избору 
најповољнијег понуђача у поступку јавне 

набавке 
 
 
I 
 

    У другом поновљеном поступку јавне 
набавке путем отвореног поступка, а који се 
односи на набавку „Набавка камиона за 
прикупљање отпада капацитета 3,5 тона 
отпада“, понуде су доставили следећи 
понуђачи: 
 

1.  „MIPEX – AUTO RS“  д.о.о.  Бања   
     Лука 
2.  „ГРАДАТИН“ д.о.о. Сарајево  
3.  „ЕУРОМОДУС“  

д.о.о. Лакташи 
    
 

II 
 
    Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је да су понуде свих понуђача 
наведених у тачки I ове Одлуке у потпуности 
испуниле услове тражене према тендерској 
документацији, те је на основу критеријума 

најниже цијене технички задовољавајуће 
понуде извршено вредновање и утврђен 
следећи редослијед понуђача: 
 

1. „ЕУРОМОДУС“  
д.о.о. Лакташи 

     128.760,00 КМ, без ПДВ-а  
2. „ГРАДАТИН“ д.о.о. Сарајево  

     130.920,00 КМ, без ПДВ-а                                           
3. „MIPEX-AUTO RS“ д.о.о. Бања Лука 

     175.800,00 КМ, без ПДВ-а 
  

и оцијењено да је најповољнији 
понуђач: „ЕУРОМОДУС“   

д.о.о. Лакташи са 
понуђеном цијеном у износу од 128.760,00 КМ 
(стодвадесетосамхиљадаседамстошездесет 
КМ) , без ПДВ-а. 

 
 

III 
 

    По окончању рока за приговор-жалбу, 
уговорни орган ће позвати изабраног понуђача 
ради закључења одговарајућег уговора, којим 
ће се регулисати међусобна права и обавезе 
везане за предметну набавку сходно 
захтјевима и условима наведеним у тендерској 
документацији и законским прописима који 
регулишу постуке уговарања. 
 
 

IV 
 

    Сваки понуђач који има легитиман интерес 
за конкретан уговор о јавној набавци и који 
сматра да је уговорни орган у току конкретног 
поступка додјеле уговора прекршио једну или 
више одредби Закона о јавним набавкама БиХ 
има право уложити приговор на поступак у 
писменој форми у року од 5 (пет) дана од дана 
када је његов подносилац примио одлуку, 
односно обавјештење о додјели уговора. 
    Приговор се подноси у писменој форми, а 
може се изјавити и на записник  Начелнику 
општине као првостепеној инстанци у 
жалбеном поступку. 
 
 

V 
 

    Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
      
                 Н А Ч Е Л Н И К  
      
            Др Радо Савић, с.р.   
________________________________________ 
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9.       
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 
         ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
           Начелник општине 
 
Број: 02/6-404-29/11    
Датум: 27.09.2012. године 
 
    На основу члана 51. став (4) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06,12/09 и 
60/10)  и члана 49. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број 
4/05), у предмету одлучивања о приговору 
„MIPEX-AUTO RS“ д.о.о. Бања Лука, Начелник 
општине Лопаре дана 27.09.2012. године,  д о 
н о с и 
 

О Д Л У К У 
 

    Усваја се као основан Приговор „MIPEX-
AUTO RS“ д.о.о. Бња Лука број: 118/2 од 
24.09.2012. године изјављен на Одлуку 
Начелника општине Лопаре о резултатима 
окончаног поступка и избору најповољнијег 
понуђача број: 02/6-404-29/8 од 14.09.2012. 
године и Обавјештење број: 02/6-404-29/9 од 
14.09.2012. године. 
    Обуставља се поступак додјеле уговора о 
набавци камиона за прикупљање отпада 
капацитета 3,5 тона отпада,  проведен у 
поступку јавне набавке по обавјештењу о 
набаваци број:676-1-1-1-10/12 објављеном у 
Службеном гласнику БиХ број 62/12 од 
13.08.2012. године, те се поништава Одлука 
Начелника општине Лопаре о резултатима 
окончаног поступка и избору најповољнијег 
понуђача број: 02/6-404-29/8 од 14.09.2012. 
године и Обавјештење број: 02/6-404-29/9 од 
14.09.2012. године. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
    „MIPEX-AUTO RS“ д.о.о. Бања благовремено 
и у законском року дана 24.09.2012. године  
уложио је Приговор број: 118/12 од 24.09.2012. 
године на Одлуку Начелника општине Лопаре 
о резултатима окончаног поступка и избору 
најповољнијег понуђача у поступку јавне 
набавке број: 02/6-404-29/8 од 24.09.2012. 
године и Обавјештење број: 02/6-404-29/9 од 
14.09.2012. године. 
    Подносилац приговора у истом наводи 
следеће: 
    „Због неправилно утврђеног чињенићног 
стања уговорни орган је пропустио да 
елиминише неквалификоване понуђаче 
конзорциј Градатин доо Сарајево (Градатин 

доо Сесвете и Еуромодус доо Лакташи). 
Разлози за елиминацију конзорција 
Градатин/Градатин су следећи: 
 - на старни 77. Образац за 
достављање понуде понуђача није овјерен ни 
потписан од другог члана конзорција, 
 - на старни 81 Образац за цијену 
понуде нема ознаке типа надоградње ни 
возила на основу ког би се могло провјерити 
испуњење норме EN 1501-1, 
 - нема доказа испуњености техничке 
спецификације датих на старнама од 82 до 86, 
 - страна 140 Овлаштења од стране 
произвођача надоградње – копија није 
овјерена, 
 - стране 141, 142 и 143 и њихови 
преводи 144, 145 и 146 су копије које нису 
овјерене и 
 - понуђач нуди надоградњу 
произвођача Аyalka запремине сандука 8+2м3, 
а као доказ испуњености тог услова прилаже 
неовјерене копије проспекта (стр. 160) 
непознатог произвођача са којих се види да тај 
произвођач не производи надограње 
запремине 8+2м3 , него 7+1м3 и др. које нису 
компатибилне траженом. 
 Један од горњих разлога је довољан за 
елиминацију конзорција понуђача Градатин 
доо Сарајево/Градатин доо Сесвете. 
 Понуђач Еуромодус не испуњава 
следеће услове: 
 - нема доказа о испуњености услова из 
техничке спецификације на срани од 8 до 23, 
 - овлаштење произвођача надоградње 
дато на страни 69 је копија која није овјерена, 
 - на страни 72 која представља 
испуњеност норме EN 1501-1 нема понуђеног 
типа надоградње а копија није овјерена, 
 - на страни 88 доказ испуњености 
техничке спецификације није дат од стране 
„ауторизованог произвођача“ него је понуђач 
на свом меморандуму написао само дио 
техничких захтјева, па је тако у табели 
техничке спецификације на страни 15 – тачка 
1.1.10.2 потврдио дањегова надоградња има 
запремину 8 м3, као и на страни 18 – 1.1.10.2 
да корито имазапремину 1,2 м

3 
да би на 

поменутој страни (88 ) написао да надоградња 
коју нуди има запремину 7+1м3 

и 
 - страна 89 на којој је скица возила има 
опис на страном језику без превода 
овлаштеног преводиоца. 
 Из горњих разлога и овог понуђача 
треба елиминисати и прогласити његову 
понуду неважећом јер не испуњава захтјеве из 
тендерске документације. 
 Имајући у виду на основу предочених 
доказа да је једино наша понуда исправна, 
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захтијевамо од уговорног органа да нам 
додијели уговор јер је поступак поновљан 
више пута (5 пута) а Закон о јавним набавкама 
БиХ дозвољава да се одабир извршина основу 
једне квалификоване понуде.“ 
    Разматрајући наводе приговора и његову 
основаност, увидом  у понуде  понуђача 
„ГРАДАТИН“ д.о.о. Сарајево и „ЕУРОМОДУС“ 
д.о.о. Лакташи, Тендерску документацију и 
поступак јавне набавке „Набавка камиона за 
прикупљање отпада капаците 3,5 тона отпада“ 
број: 02/6-404-29, увидом у садржај Одлуке 
Начелника општине Лопаре о резултатима 
окончаног поступка и избору најповољнијег 
понуђача у поступку јавне набавке број: 02/6-
404-29/8 од 14.09.2012.  године и Обавјештење 
број: 02/6-404-29/9 од 14.09.2012. године, 
утврђено је следеће: 
    Основани су следећи наводи приговора који 
се односе на понуду понуђача „ГРАДАТИН“ 
д.о.о. Сарајево: 
 - на старни 77. Образац за 
достављање понуде понуђача није овјерен ни 
потписан од другог члана конзорција, 
 - страна 140 Овлаштења од стране 
произвођача надоградње – копија није 
овјеренам и 
 - стране 141, 142 и 143  су копије које 
нису овјерене. 
    Основаност и тачност цитираних навода је 
утврђена поновним увидом у понуде понуђача. 
    Није основан навод приговора који се 
односе на понуду понуђача „ГРАДАТИН“ д.о.о. 
Сарајево који гласи „на старни 81 Образац за 
цијену понуде нема ознаке типа надоградње ни 
возила на основу ког би се могло провјерити 
испуњење норме EN 1501-1 “ из разлога што у 
обрасцу за цијену понуде није предвиђено 
уношење података о типу надоградње нити 
података о услклађености робе са нормом EN 
1501-1. 
    Није могуће утврдити основаност навода 
приговора који се односе на понуду понуђача 
„ГРАДАТИН“ д.о.о. Сарајево који гласи 
„Понуђач нуди надоградњу произвођача Аyalka 
запремине сандука 8+2м3, а као доказ 
испуњености тог услова прилаже неовјерене 
копије проспекта (стр. 160) непознатог 
произвођача са којих се види да тај произвођач 
не производи надограње запремине 8+2м3 , 
него 7+1м3 и др. које нису компатибилне 
траженом“,  из разлога што тендерском 
документацијом уговорни орган није захтијевао 
да понуде понуђача садрже проспекте нити 
копије тих проспеката као посебне документе о 
испуњености техничке спецификације. Наиме, 
није могуће упоредити усклађеност  документа 
из понуда понуђача са условима који 

тенедерском документацијом нису дефинисани 
нити тражени  као посебни документи о 
услађености са техничком спецификацијом, те 
зато што је утврђено да је наведени понуђач у 
колони техничке спецификације „Понуђене 
спецификације“ испунио сагласност са сваким 
појединачним условом и дао објашњење на 
основу чега сматра да понуда одговара 
захтјеву, што је овај  уговорни орган прихватио 
као доказ. 
    Основани су следећи наводи приговора који 
се односе на понуду понуђача „ЕУРОМОДУС“ 
д.о.о. Лакташи: 
 - овлаштење произвођача надоградње 
дато на страни 69 је копија која није овјерена и 
 - на страни 72 која представља 
испуњеност норме EN 1501-1 нема понуђеног 
типа надоградње а копија није овјерена. 
 Основаност и тачност цитираних 
навода је утврђена поновним увидом у понуде 
понуђача.  
    Није основан навод приговора који се 
односе на понуду понуђача „ЕУРОМОДУС“ 
д.о.о. Лакташи који гласи „Нема доказа о 
испуњености услова из техничке 
спецификације на срани од 8 до 23“ из разлога 
што је утврђено да је наведени понуђач у 
колони техничке спецификације „Понуђене 
спецификације“ испунио сагласност са сваким 
појединачним условом и дао објашњење на 
основу чега сматра да понуда одговара 
захтјеву, што је овај  уговорни орган прихватио 
као доказ а други докази у форми докумената 
нису захтијевани тендерском документацијом. 
    Нијеије могуће утврдити основаност навода 
приговора који се односе на понуду понуђача 
„ЕУРОМОДУС“ д.о.о. Лакташи који гласе: 
 - „На страни 88 доказ испуњености 
техничке спецификације није дат од стране 
„ауторизованог произвођача“ него је понуђач 
на свом меморандуму написао само дио 
техничких захтјева, па је тако у табели 
техничке спецификације на страни 15 – тачка 
1.1.10.2 потврдио да његова надоградња има 
запремину 8 м3, као и на страни 18 – 1.1.10.2 
да корито има запремину 1,2 м3 

да би на 
поменутој страни (88 ) написао да надоградња 
коју нуди има запремину 7+1м3 

и
 

 - „Страна 89 на којој је скица возила 
има опис на страном језику без превода 
овлаштеног преводиоца“. 
    Разлог што није могуће утврдити однованост 
цитираних навода је што тендерском 
документацијом уговорни орган није захтијевао 
да понуде понуђача садрже посебан документ 
о испуњености техничке спецификације у 
погледу навођења запремине корита нити је 
тендерском документацијом захтијевана скица 
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возила. Наиме, није могуће упоредити 
усклађеност  документа из понуда понуђача са 
условима који тенедерском документацијом 
нису дефинисани нити тражени  као посебни 
документи о услађености са техничком 
спецификацијом, те зато што је утврђено да је 
наведени понуђач у колони техничке 
спецификације „Понуђене спецификације“ 
испунио сагласност са сваким појединачним 
условом и дао објашњење на основу чега 
сматра да понуда одговара захтјеву, што је 
овај  уговорни орган прихватио као доказ. 
    Што се тиче навода приговора који гласи 
„Имајући у виду на основу предочених доказа 
да је једино наша понуда исправна, 
захтијевамо од уговорног органа да нам 
додијели уговор јер је поступак поновљан 
више пута (5 пута) а Закон о јавним набавкама 
БиХ дозвољава да се одабир извршина основу 
једне квалификоване понуде“, овај Уговорни 
орган наведени приједлог оцјењује као 
неоснован из разлога што је општина Лопаре, 
поред овог поступка,  до сада провела два 
отворена поступка предметне јавне набавке и 
да су та два  поступка поништена Одлуком 
Уреда за разматрање жалби БиХ Сарајево 
због недостатака у тендерској документацији, 
тако да ни у једном од поменутих поступка није 
утврђено дали су понуђачи који су у њима  
учествовали квалификовани, тако да се 
неможе прихватити тврдња да је „MIPEX-AUTO 
RS“ д.о.о. Бања Лука једини квалификовани 
понуђач. 
    Након што је констатовано да у предметном 
приговору има три цитирана основана навода 
који се односе на понуду понуђача 
„ГРАДАТИН“ д.о.о. Сарајево и два цитирана 
основана навода који се односе на понуду 
понуђача „ЕУРОМОДУС“ д.о.о. Лакташи, 
утврђено је да је приговор у овом дијелу 
основан и да оба наведена понуђача нису на 
прописан начин овјерили један или више 
докумената наведених у тачки 5.7 Тендерске 
документације, те се сходно одредби исте 
тачке Тендерске документације и сходно 
одредби члана 22. став (5) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06,12/09 и 
60/10) дисквалификују у поступку јавне 
набавке, односно понуде наведених понуђача 
се оцјењују као неквалификоване. 
    На темељу утврђеног чињеничног стање 
Уговорни орган је, након разматрања 
предметног приговора понуђача  „MIPEX-AUTO 
RS“ д.о.о. Бања Лука, утврдио да је у постуку 
предметне јавне набавке број примљених 
квалификованих понуда мањи од три и не 
обезбјеђује стварну конкуренцију за избор 

најповољнијег ппонуђача, те је сходно члану 
12. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама 
БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06,12/09 и 60/10)  
одлучено да се обустави поступак додјеле 
уговора о набавци камиона за прикупљање 
отпада капацитета 3,5 тона отпада,  проведен 
у поступку јавне набавке по обавјештењу о 
набаваци број:676-1-1-1-10/12 објављеном у 
Службеном гласнику БиХ број 62/12 од 
13.08.2012. године и да се поништава Одлука 
Начелника општине Лопаре о резултатима 
окончаног поступка и избору најповољнијег 
понуђача број: 02/6-404-29/8 од 14.09.2012. 
године и Обавјештење број: 02/6-404-29/9 од 
14.09.2012. године,  
    Имајући у виду напријед наведено, на 
основу члана 51. став (4) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06,12/09 и 
60/10) , а поштујући одредбе члана 12. став 1. 
тачка 5) и члана 22. став (5) истога Закона, 
одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 
    Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Уреду за рјешавање жалби Босне и 
Херцеговине у Сарајеву у року од 5 дана од 
дана пријема одлуке. Подносилац жалбе је 
дужан доставити копију жалбе уговорном 
органу, односно Начелнику општине Лопаре. 
  
ДОСТАВИТИ: 
1. „MIPEX-AUTO RS“ д.о.о. Бања Лука 
2. „ГРАДАТИН“ д.о.о. Сарајево,   
3.„ЕУРОМОДУС“ д.о.о. Лакташи  и   
4. Архиви.                                 
                                               Н А Ч Е Л Н И К 
            Др Радо Савић  
_______________________________________
  
10. 
    На основу члана 4. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10), члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 15/09), Начелник општине 
Лопаре,   д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
 

I 
 
    Покреће се поступак јавне набавке радова 
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на адаптацији објекта подручне Основне 
школе у Јабланици.  
 
 

II 
 
    Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
7.020,00 КМ.  
    Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2012. годину.  
 
 

III 
 

    За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума. 

 
 

IV 
 
    Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
 

Р Е У Б Л И К А   С Р П С К А 
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 

 
Број: 02/6-404-30/1    Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 16.08.2012.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
11. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/6-404-30/3 
Датум: 17.08.2012.  године 
 
 
    На основу члана 34. и 35. Закона о јавним 
набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'', број: 
49/04, 19/05, 52/05,8/06,24/06,70/06, 12/09 и 
60/10),  Начелник општине,  д о н о с и   
 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 
 

I 
 
    У поступку јавне набавке радова на 
адаптацији објекта подручне Основне школе у 
Јабланици, примјеном поступка директног 

споразума, након разматрања достављене 
Понуде понуђача број: 16/12 од 17.08.2012. 
године, одлучено је да се уговор додијели 
понуђачу “РАН - РАД“ д.о.о. Лопаре. 

 
    Вриједност радова износи 7.020,00 КМ 
(словима: седамхиљадаидва-десет КМ). У 
цијену је урачунат ПДВ 17%. 

 
 

 II 
 
    У поступку разматрања достављене понуде , 
констатовано је да иста испуњава услове 
постављене тенедерском документацијом, те 
је одлучено да се изврши додјела уговора 
понуђачу из тачке I  овое Одлуке.  
 
 

III 
 
    Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
      
               Н А Ч Е Л Н И К  
      
            Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
12 
 
    На основу члана 4. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10), члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 15/09), Начелник општине 
Лопаре,   д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
 
I 

 
    Покреће се поступак јавне набавке пружања 
услуга текућег техничког одржавања објекта 
друмског саобраћаја у Мјесној заједници Тобут 
и Мјесној заједници Пушковац. Обим услуга је 
одређен и обухвата насипање туцаником  
некатегорисаних путева у МЗ Тобут у количини 
од 297,00 м3  и у МЗ Пушковац у количини од 
28,00 м3. 
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II 
 
    Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
6.850,00 КМ.  
    Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2012. годину, број 
потрошачке јединице 0200, економски код 
412500.  
 

III 
 

    За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума. 
 

 
IV 

 
    Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
 
 

Р Е У Б Л И К А   С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
 Начелник општине 

 
 
Број: 02/6-404-31/1       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 03.09.2012.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
13. 
       
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/6-404-31/3 
Датум: 03.09.2012.  године 
 
    На основу члана 34. и 35. Закона о јавним 
набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'', број: 
49/04, 19/05, 52/05,8/06,24/06,70/06, 12/09 и 
60/10),  Начелник општине,  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 
 

I 
 
    У поступку јавне набавке пружања услуга 
текућег техничког одржавања објекта друмског 
саобраћаја у Мјесној заједници Тобут и Мјесној 
заједници Пушковац, што обухвата насипање 

туцаником некатегорисаних путева у МЗ Тобут 
у количини од 297,00 м3  и у МЗ Пушковац у 
количини од 28,00 м

3, примјеном поступка 
директног споразума, након разматрања 
достављене Понуде понуђача брoj: 7/12 од 
03.09.2012. године, одлучено је да се уговор 
додијели понуђачу  „Браћа Џелић“ д.о.о. 
Лопаре 

 
    Вриједност услуга износи 6.844,50 КМ 
(словима: шестхиљадаосамсточе-
трдесетчетири и 50/100 КМ). У цијену је 
урачунат ПДВ 17%. 

 
 

 II 
 
    У поступку разматрања достављене понуде , 
констатовано је да иста испуњава услове 
постављене тенедерском документацијом, те 
је одлучено да се изврши додјела уговора 
понуђачу из тачке I овое Одлуке.  
 
 

III 
 
    Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К  
      
          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
14.       
    На основу члана 4. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10), члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 15/09), Начелник општине 
Лопаре,   д о н о с и 
  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

    Покреће се поступак јавне набавке пружања 
услуга текућег техничког одржавања објекта 
друмског саобраћаја (некатегорисаних путева) 
у Мјесној заједници Прибој. Обим услуга је 
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одређен и обухвата: копање и чишћење 
канала, израду шкарпи, санацију последица од 
клизишта и друге поправке на 
некатегорисаним путевима у наведеној мјесној 
заједници. 

 
II 

 
    Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
6.000,00 КМ.  
    Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2013. годину, број 
потрошачке јединице 0200, економски код 
412500.  
 

III 
 

   За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума. 

 
 

IV 
 
   Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
 
 

Р Е У Б Л И К А   С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
 Начелник општине 

 
 

Број: 02/6-404-33/1      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 11.09.2012.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
15. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/6-404-33/3 
Датум: 18.09.2012.  године 
 
 
    На основу члана 34. и 35. Закона о јавним 
набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'', број: 
49/04, 19/05, 52/05,8/06,24/06,70/06, 12/09 и 
60/10),  Начелник општине,  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 
 

I 
 
    У поступку јавне набавке пружања услуга 
текућег одржавања  некатегорисаних путева у 
Мјесној заједници Прибој, примјеном поступка 
директног споразума, након разматрања 
достављене Понуде понуђача брoj: 3/12 од 
17.09.2012. године, одлучено је да се уговор 
додијели понуђачу          Услужна ровокопачка 
рања „Станишић“ Лопаре. 

 
    Вриједност услуга износи 6.000,00 КМ 
(словима: шестхиљада КМ), без ПДВ-а. 

Плаћање услуга извршиће се из 
средстава буџета општине Лопаре за 2013. 
годину, број потрошачке јединице 0200, 
економски код 412500, у првом тромјесечју 
2013. године. 

 
 II 

 
    У поступку разматрања достављене понуде , 
констатовано је да иста испуњава услове 
постављене тенедерском документацијом, те 
је одлучено да се изврши додјела уговора 
понуђачу из тачке I  овое Одлуке.  
 
 

III 
 
    Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
      
   Н А Ч Е Л Н И К  
      
            Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
16. 
    На основу члана 4. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10), члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 15/09), Начелник општине 
Лопаре,   д о н о с и 
  

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
 

I 
 

    Покреће се поступак јавне набавке радова 
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на изградњи дијела паркинга и аутобуског 
стајалишта у Лопарама. 

 
 

II 
 
     Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
7.020,00 КМ.  
    Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2012. годину.  
 
 

III 
 

    За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума. 

 
 

IV 
 
    Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
 

Р Е У Б Л И К А   С Р П С К А 
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 

 
Број: 02/6-404-34/1   Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 14.09.2012.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
17. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/6-404-34/3 
Датум: 17.09.2012. године 
 
    На основу члана 34. и 35. Закона о јавним 
набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'', број: 
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06,12/09 и  
60/10),  Начелник општине д о н о с и, 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 
 

I 
 

   У поступку јавне набавке за извођење 
радова на изградњи дијела паркинга и 
аутобуског стајалишта у Лопарама, примјеном 
поступка директног споразума, након 

разматрања достављене Понуде брoj: 50/12 од 
14.09.2012. године, одлучено је да се уговор 
додијели понуђачу ''Интеграл МЦГ'' д.о.о 
Лопаре. 

 
   Вриједност радова износи 7.018,36 КМ  
(словима: седамхиљадаосамнаест и 36/100 
КМ). 
 

 II 
 
    У поступку разматрања достављене понуде , 
констатовано је да иста испуњава услове 
постављене тенедерском документацијом, те 
је одлучено да се изврши додјела уговора 
понуђачу из тачке I  овое Одлуке.  
 
 

III 
 
    Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
      
              Н А Ч Е Л Н И К  
      
                    Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
18. 
    На основу члана 4. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10), члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 15/09), Начелник општине 
Лопаре,   д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
 

I 
 
    Покреће се поступак јавне набавке радова 
на изградњи асфалтног некатегорисаног пута у 
Мјесној заједници Милино Село, засеок 
Бабајача, дужине 200,00 метара, ширине 3,00 
метра и банкинама 2x0,50 метара. 

 
 

II 
 
    Предвиђени максимални износ бруто 
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средстава за реализацију јавне набавке је 
7.015,00 КМ.  
    Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2012. годину.  
 
 

III 
 

    За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума. 

 
 

IV 
 
    Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
 

Р Е У Б Л И К А   С Р П С К А 
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 

 
Број: 02/6-404-35/1      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 21.09.2012.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
19. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/6-404-35/3 
Датум: 24.09.2012. године 
 
    На основу члана 34. и 35. Закона о јавним 
набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'', број: 
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10),  Начелник општине  д о н о с и,   
 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 
 

I 
 
    У поступку јавне набавке за извођење 
радова на изградњи асфалтног 
некатегорисаног пута у Мјесној заједници 
Милино Село, засеок Бабајача, дужине 200,00 
метара, ширине 3,00 метра и банкинама 2x0,50 
метара, примјеном поступка директног 
споразума, након разматрања достављене 
Понуде брoj: 55/12 од 24.09.2012. године, 
одлучено је да се уговор додијели понуђачу 
''Интеграл МЦГ'' д.о.о Лопаре. 

    Вриједност радова износи 7.011,58 КМ  
(словима: седамхиљадаједанаест и 58/100 
КМ). У цијену је урачунат ПДВ 17%. 
 
 

II 
 
    У поступку разматрања достављене понуде , 
констатовано је да иста испуњава услове 
постављене тенедерском документацијом, те 
је одлучено да се изврши додјела уговора 
понуђачу из тачке I  овое Одлуке.  
 
 

III 
 
    Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
        
           Н А Ч Е Л Н И К  
      
                Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
20. 
    На основу члана 4. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10), члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 15/09), Начелник општине 
Лопаре,   д о н о с и 
  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
 

I 
 

    Покреће се поступак јавне набавке радова 
на изградњи асфалтног некатегорисаног пута у 
Мјесној заједници Мртвица, засеок 
Ђукановићи, дужине 80,00 метара, ширине 
2,60 метра и са банкинама 2x0,50 метара. 

 
 

II 
 
    Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
7.000,00 КМ.  
    Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2012. годину, број 
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потрошачке јединице 0160, економски код 
511000.  
 

III 
 

    За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума. 

 
 

IV 
 
    Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
 

Р Е У Б Л И К А   С Р П С К А 
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 

 
Број: 02/6-404-37/1      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 17.10.2012.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
  
21. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/6-404-37/3 
Датум:18.10.2012. године 
 
    На основу члана 34. и 35. Закона о јавним 
набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'', број: 
49/04, 19/05, 52/05,8/06,24/06,70/06,12/09 и 
60/10),  Начелник општине       д о н о с и, 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 
 

I 
 
    У поступку јавне набавке за извођење 
радова на изградњи асфалтног 
некатегорисаног пута у Мјесној заједници 
Мртвица, засеок Ђукановићи, дужине 80,00 
метара, ширине 2,60 метра и са банкинама 
2x0,50 метара, примјеном поступка директног 
споразума, након разматрања достављене 
Понуде брoj: 56/12 од 17.10.2012. године, 
одлучено је да се уговор додијели понуђачу 
''Интеграл МЦГ'' д.о.о Лопаре. 

 
    Вриједност радова износи 6.999,41 КМ  
(словима: шестхиљададеветсто-
девдесетдевет и 41/100 КМ). У цијену је 
урачунат ПДВ 17%. 

 
 

 II 
 
    У поступку разматрања достављене понуде , 
констатовано је да иста испуњава услове 
постављене тенедерском документацијом, те 
је одлучено да се изврши додјела уговора 
понуђачу из тачке I  овое Одлуке.  
 

III 
 
    Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
 
      
              Н А Ч Е Л Н И К  
      
                    Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
22.       
    На основу члана 4. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10), члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 15/09), Начелник општине 
Лопаре,   д о н о с и 

 
  

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
 

I 
 

    Покреће се поступак јавне набавке погонског 
горива и моторног уља за  возила Општинске 
административне службе општине Лопаре за  
2013. годину. 
 

 
II 
 

    Предвиђени износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 30.000,00 КМ.  
    Средства за набавку роба из тачке I ове 
Одлуке обезбјеђују се у буџету општине за 
2013. годину са буџетске ставке 412600 
„Трошкови услуга превоза и горива“. 
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III 
 

    За предметну јавну набавку водиће се 
поступак по конкурентском захтјеву за 
достављање понуда. 

 
 

IV 
 

    Критеријум који ће се примјењивати за избор 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде. 
 
 

V 
 
    Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
 

Р Е У Б Л И К А   С Р П С К А 
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 

 
Број: 02/6-404-38/1   Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 25.10.2012.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
23. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/6-404-38/5 
Даатум: 14.11.2012. године   
      
    На основу члана 34. и 35. Закона о јавним 
набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'', број: 
49/04, 19/05, 52/05,8/06,24/06,70/06, 12/09 и 
60/10), Начелник општине,  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  за набавку погонског 
горива и моторног уља за 2013 годину 

 
 
I 

 
   У поступку јавне набавке горива и моторног 
уља за возила Административне службе 
општине Лопарe за период од 01.01. до 
31.12.2013. године, примјеном поступка по 
Конкурентском захтјеву  број: 02/6-404-38/2 од  
25.10.2012. године, извршено је прикупљање, 
анализа и оцјена понуда понуђача.  
    Примјеном критерија прописаних 
конкурентским захтјевом и тендерском 

документацијом,  Комисија за јавне набавке 
општине Лопаре је записником  број: 02/6-404-
38/4 од 13.11.2012. године утврдила ранг листу 
понуда сходно којој је понуђач „Нестро 
Петрол“ а.д. Бања Лука, ПЈ Бијељина  за 
предметни уговор понудио најнижу цијену за 
набавку роба од 29.551,00  KM (словима: 
двадесетдеветхиљадапетстопедесетједна КМ), 
у коју је урачунат ПДВ, те је иста оцијењена 
као најповољнија понуда. 
 
 

 II 
  
    Наведена понуда у економском смислу у 
потпуности задовољава захтјеве уговорног 
органа, те се предметни уговор додјељује 
понуђачу „Нестро Петрол“ а.д. Бања Лука, 
ПЈ Бијељина. 
 

III 
 

    По окончању рока за приговор-жалбу, 
уговорни орган ће позвати изабраног понуђача 
ради закључења одговарајућег уговора, којим 
ће се регулисати међусобна права и обавезе 
везане за предметну набавку сходно 
захтјевима и условима наведеним у тендерској 
документацији и законским прописима који 
регулишу постуке уговарања. 
  
 

IV 
 

           ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
    Сваки понуђач који има легитиман интерес 
за конкретан уговор о јавној набавци и који 
сматра да је уговорни орган у току конкретног 
поступка додјеле уговора прекршио једну или 
више одредби Закона о јавним набавкама БиХ 
има право уложити приговор на поступак у 
писменој форми у року од 5 (пет) дана од дана 
када је његов подносилац примио одлуку, 
односно обавјештење о додјели уговора. 
Приговор се подноси у писменој форми 
Начелнику општине као првостепеној инстанци 
у жалбеном поступку.  
 

V 
 

    Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
      
          Н А Ч Е Л Н И К  
      
                 Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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24. 
    На основу члана 1. и члана 4. Закона о 
јавним набавкама БиХ („Службени гласник 
БиХ“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 
70/06 , 12/09 и 60/10), члана 72. став 3. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 
118/05) и члана 13. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 15/09), 
Начелник општине Лопаре,   д о н о с и 
  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
 

I 
 
    Покреће се поступак јавне набавке услуга 
одржавања и техничке подршке програмског 
пакета НОВА. 
    Пакет одржавања се односи на следеће 
услуге: 

- одржавање програмског модула 
Обрачун плата, кадровска евиденција  и  
 - одржавање за програм Docunova 2.0. 
    Садржај и обим пружања предметних услуга 
утврђен је Понудом извршиоца услуга 
„Итинерис“ д.о.о. за развој информатичких 
рјешења, сродне услуге и консалтинг Тузла од 
16.10.2012.године, на износ од 4.703,40 КМ са 
урачунатим ПДВ-ом. 

 
 

II 
 
    Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
4.705,00 КМ. Уговор се се закључујуе на 
период од 01.10.2012. до 31.10.2013. године. 
Плаћање услуга врши се мјесечно. 
    Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2012.  и 2013. 
годину. 
  

III 
 

    За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума,  

 
 

IV 
 

    Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
 

Р Е У Б Л И К А   С Р П С К А 
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 

 
 
Број: 02/6-404-39/1      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 06.11.2012.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
25. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/6-404-39/3 
Датум: 06.11.2012. године 
 
 
     На основу члана 34. и 35. Закона о јавним 
набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'', број: 
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и  
60/10),  Начелник општине д о н о с и, 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 

I 
 

    У поступку јавне набавке услуга одржавања 
и техничке подршке програмског пакета НОВА, 
које се односе на одржавање програмског 
модула Обрачун плата, кадровска евиденција  
и одржавање за програм Docunova 2.0, 
примјеном поступка директног споразума, 
након разматрања достављене Понуде од 
16.10.2012. године, одлучено је да се уговор 
додијели понуђачу „Итинерис“ д.о.о. за развој 
информатичких рјешења, сродне услуге и 
консалтинг Тузла. 

 
    Вриједност услуга износи 4.703,40 КМ  
(словима: четирихиљадеседамстотри и 40/100 
КМ). У цијену услуга урачунат је ПДВ 17%. 
 

 II 
 
    У поступку разматрања достављене понуде , 
констатовано је да иста испуњава услове 
постављене тенедерском документацијом, те 
је одлучено да се изврши додјела уговора 
понуђачу из тачке I  овое Одлуке.  
 
 

III 
 
    Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
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Лопаре“. 
      
        Н А Ч Е Л Н И К  
      
              Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
26.       
    На основу члана 4. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10), члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 15/09), Начелник општине 
Лопаре,   д о н о с и 
  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

    Покреће се поступак јавне набавке услуга 
одржавања јавне хигијене јавних зелених 
површина у насељеним мјестима Лопаре, 
Прибој и Корај, за период од 01.01 до 
31.12.2013. године.   

 
 
II 
 

    Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
58.000,00 КМ. 
 Средства за набавку роба из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине за 
2013. годину са буџетске ставке „Трошкови 
комуналне инфраструктуре - заједничка  
комуналне потрошња“, економски код 412800. 
 
 

III 
 

    За предметну јавну набавку водиће се 
поступак по конкурентском захтјеву за 
достављање понуда. 

 
 

IV 
 

    Критеријум који ће се примјењивати за избор 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде. 
 
 

V 
 

    Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
 
 

Р Е У Б Л И К А   С Р П С К А 
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 

 
 
Број: 02/6-404-40/1      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 07.11.2012.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
27.      
    На основу члана 4. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 ,12/09 и 
60/10), члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 15/09), Начелник општине 
Лопаре,   д о н о с и 
  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

    Покреће се поступак јавне набавке пића и 
напитака за чајну кухињу и средстава за 
хигијену Општинске административне службе  
за период од 01.01. до 31.12. 2013. године. 

 
 
II 
 

    Предвиђени износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 9.500,00 KM 
    Средства за набавку роба из тачке I ове 
Одлуке обезбјеђују се у буџету општине за 
2013. годину са буџетске ставке 412900 
„Репрезентација СО-е и Кабинета начелника“ и 
412300 „Набавка материјала“. 
 
 

III 
 

    За предметну јавну набавку водиће се 
поступак по конкурентском захтјеву за 
достављање понуда. 
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IV 
 

    Критеријум који ће се примјењивати за избор 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде. 
 
 

V 
 
    Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
 

Р Е У Б Л И К А   С Р П С К А 
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 

 
Број: 02/6-404-41/1    Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 15.11.2012.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
28.     
      
    На основу члана 4. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10), члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 15/09), Начелник општине 
Лопаре,   д о н о с и 
  
 

О Д Л У К У  
о поновном покретању поступка јавне 

набавке  
 

I 
 

    Покреће се поступак јавне набавке роба - 
меса, сухомеснатих производа и других 
намирница за спремање топлог оброка 
запосленим особама у Административној 
служби општине Лопаре, за период од 01.01. до 
31.12.2013. године. 

 
 
II 
 

    Процијењена бруто вриједност јавне 
набавке је 18.000,00 КМ. 
    Средства за набавку роба из тачке I ове 
Одлуке обезбјеђују се у буџету општине за 
2013. годину са буџетске ставке „Накнаде 
трошкова запослених“,  економски код 411200. 
 

 
III 
 

    За предметну јавну набавку водиће се 
поступак по конкурентском захтјеву за 
достављање понуда. 

 
 

IV 
 
   Критеријум који ће се примјењивати за избор 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде. 
 
 

V 
 
    Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
 

Р Е У Б Л И К А   С Р П С К А 
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 

 
Број: 02/6-404-42/1    Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 20.11.2012.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
29.          
 
   На основу члана 1. и члана 4. Закона о 
јавним набавкама БиХ („Службени гласник 
БиХ“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 
70/06 , 12/09 и 60/10), члана 72. став 3. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 
118/05) и члана 13. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 15/09), 
Начелник општине Лопаре,   д о н о с и 
  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
 

I 
 
    Покреће се поступак јавне набавке анти-
вирусних лиценци за потребе општине Лопаре 
за период од 24.11.2012. до  24.11.2013. 
године. 
    Садржај и обим пружања предметних услуга 
утврђен је Понудом извршиоца услуга 
„Итинерис“ д.о.о. за развој информатичких 
рјешења, сродне услуге и консалтинг Тузла од 
15.11.2012.године, на износ од 1.199,25 КМ са 
урачунатим ПДВ-ом. 
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II 

 
    Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
1.199,25 КМ. Уговор се се закључујуе на 
период од 24.11.2012. до 24.11.2013. године. 
Плаћање услуга врши се у износу 100 % по 
потписивању уговора. 
    Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2012.  и 2013. 
годину. 
  

III 
 

    За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума,  

 
 

IV 
 

    Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
 

Р Е У Б Л И К А   С Р П С К А 
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 

 
Број: 02/6-404-43/1    Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 20.11.2012.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
30.  
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/6-404-43/2 
Датум: 20.11.2012. године 
 
 
    На основу члана 34. и 35. Закона о јавним 
набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'', број: 
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06,12/09 и 
60/10),  Начелник општине           д о н о с и, 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 
 

I 
 
    У поступку јавне набавке анти-вирусних 
лиценци за потребе општине Лопаре за период 
од 24.11.2012. до  24.11.2013. године, 

примјеном поступка директног споразума, 
након разматрања достављене Понуде од 
15.11.2012. године, одлучено је да се уговор 
додијели понуђачу „Итинерис“ д.о.о. за развој 
информатичких рјешења, сродне услуге и 
консалтинг Тузла. 

 
    Вриједност услуга износи 1.199,25 КМ 
(словима: хиљадустодеведесетдевет и 25/100 
КМ). У цијену услуга урачунат је ПДВ 17%. 
 
 

 II 
 
    У поступку разматрања достављене понуде , 
констатовано је да иста испуњава услове 
постављене тенедерском документацијом, те 
је одлучено да се изврши додјела уговора 
понуђачу из тачке I  овое Одлуке.  
 
 

III 
 
    Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
      
       Н А Ч Е Л Н И К  
      
             Др Радо Савић, с.р. 
_____________________________________ 
 
31. 
 
    На основу члана 43. став 1. тачка 8. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 41. 
став 1. тачка 8. Статута Општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број: 
4/05 и 12/09), Начелник општине Лопаре, д о н 
о с и 

 
 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ 

 
 

Члан 1. 
 

   У Правилнику о организацији и 
систематизацији радних мјеста општинске 
административне службе (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број:3/09, 7/09, 8/10, 10/10, 
1/11, 2/11, 4/11, 7/11, 3/12, 4/12 и 6/12), у члану 
24. став 1. тачка 5. подтачка 5.2. ''Самостални 
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стручнио сарадник – инспектор рада'' брише 
се. 
   Досадашњa подтачка: 

- 5.3. ''Самостални стручни сарадник – 
пољопривредни инспектор'' постаје подтачка 
5.2, 

- 5.4. ''Самостални стручни сарадник – 
урбанистичко – грађевински инспектор'' постаје 
подтачка 5.3., 

- 5.5. ''Самостални стручни сарадник – 
еколошки инспектор'' постаје подтачка 5.4, 

- 5.6. ''Самостални стручни сарадник – 
здравствено-санитарни инспектор''  постаје 
подтачка 5.5.'' 
 

Члан 2. 
 
    У члану 24. став 1. тачка 7. '' СТРУЧНА   
СЛУЖБА   НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ – 
КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА'' мијења се и гласи: 

 '' СТРУЧНА   СЛУЖБА   НАЧЕЛНИКА 
ОПШТИНЕ – КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА'' 

 
    7.1. Самостални стручни сарадник –Шеф 
кабинета 

 
    Послови и задаци:  
             -  организује рад Стручне службе 
Начелника   и   брине   се   о   извршавању  
послова   и задатака, 
             - прегледа приспјеле акте и друге  
материјале, те са истим упознаје Начелника 
општине и предлаже начин њиховог 
рјешавања, 
             - израђује образложења и закључке са 
одређених сједница   које   организује   
Начелник општине, 
             - врши израду нацрта и приједлога 
одлука, рјешења,   закључака   и   других   
аката   које   доноси Начелник   општине,   а   
које   не   припрема   општинска 
административна служба, 
             - стара се о објављивању аката које 
доноси Начелник општине,  
            - учествује у раду комисија и других 
радних тијела које именује  Начелник, 

-  остварује  сарадњу са  начелницима 
одјељења, одсјека и служби, 
            - остварује сарадњу са републичким 
органима државне управе, 
            - припрема за Начелника нацрте 
програма рада, извјештаја о раду, 
            - учествује у изради нормативних аката 
које доноси Начелник, 
            - прати реализацију закључака са 
колегија које организује Начелник, 
 -  обавља послове на јачању веза са 
дијаспором, 

 - пружа стручну помоћ при изради 
пројеката финансираних од стране дијаспоре, 
 - пружа стручну помоћ при оснивању 
удружења дијаспоре, 
 - пружа стручну помоћ при оснивању 
привредних друштава дијаспоре, 
 - сарађује са представницима 
дијаспоре на подручју економске сарадње, 
 - информише удружења и 
представнике дијаспоре о привредним, 
културним и другим пројектима на подручју 
општине Лопаре,  
 - организује састанке представника 
дијаспоре са руководством општине, 
 - учествује у ажурирању WEB странице 
општине у дијелу који се односи на сарадњу 
општине са дијаспором, 
            - обезбјеђује канцеларијско пословање 
за потребе Начелника, 

- обавља послове везане за 
управљање људским ресурсима, 
            - планира активности из области 
људских ресурса, 
            - обезбјеђује административну и 
техничку помоћ при: 

а) оцјењивање запослених (сарадња са 
руководиоцима у   процесу   
оцјењивања,  припрема   оквирних 
формулара за оцјену), 
б) запошљавање   (конкурси,     
интервјуи, избор,  жалбе, евиденције), 
в)   увођење   у   посао   нових    
радника,   приправника   и волонтера, 
г) награђивање запослених, 
д) стручно усавршавање запослених и 
ђ)   анализа   по   потреби   изрицања    
дисциплинских мјера и 
-  обавља друге послове које му нареди  
Начелник. 

 
   Посебни услови: висока стручна спрема 
економског смјера,  2  године  радног  искуства,  
положен стручни испит. 
   Број извршилаца: .................... 1 
 
   7.2. Самостални    стручни   сарадник   за 
послове  јавних набавки 
 
    Послови и задаци: 
             - припрема годишњи план јавних 
набавки на приједлог   ресорних   одјељења   и   
на   основу   плана капиталних   инвестиција   и   
предлаже   га   Начелнику општине, 
             -   води   поступак   јавне   набавке   
(одлуке, обавјештења,  општи дио  тендерске  
документације  и други акти) 
             -   врши   одговарајуће   припреме   за   
рад Комисије за јавне набавке, као секретар 
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Комисије, 
             -   припрема   општи   дио   тендерске 
документације   за   јавне   набавке   из   
области грађевинарства и других пројеката 
инфраструктуре, а у   сарадњи   са   ресорним   
одјељењима припрема тендерску 
документацију за набавку роба и услуга за 
потребе Општинске административне слижбе, 
             -   припрема   приједлоге   уговора   у   
поступку реализације   јавних   набавки   роба,   
услуга   и   радова, организује њихово 
закључивање и доставу уговорним странама, 
             -  припрема акте за рјешавање о 
приговорима и жалбама   понуђача   на   
одлуке   и   друге   акте   у поступку јавне 
набке, 
              -  сарађује  са Агенцијом  за  јавне 
набавке  и Канцеларијом   за   рјешавање   
жалби, у жалбеном поступку пред 
другостепеним органом, 
             -  прати   прописе   везане   за   јавне   
набавке   и присуствује   семинарима   и   
другим   облицима едукације из предметне 
области, 
             -   доставља   службенику   за   
информациону технологију   обавјештења   и   
друге   акте   у   вези   са јавним набавкама у 
електронској форми, 
            -   подноси   потребне   информације   и 
извјештаје Начелнику и Скупштини општине 
            -   врши   и   друге   послове   по   налогу 
непосредног руководиоца и Начелника 
општине. 
 
    Посебни   услови:      ВСС  или  ВШС  
правног, организационог   или   другог     
друштвеног   смјера,   3 године радног искуства 
и положен стручни испит. 
 
    Број извршилаца: ...............          1 
 
    7.3. Технички секретар Начелника 

 
    Послови и задаци: 
    Технички секретар обавља слиједеће 
послове: 
             -врши   успостављање   телефонских   
веза   за Начелника општине и Замјеника 
Начелника општине, 

-   врши   пријем   странака   за   
Начелника   и Замјеника Начелника општине, 

-   врши  послове   у  вези   са   
организовањем и одржавањем састанака, 

-   врши   послуживање   на   
састанцима   и разговорима   код  Начелника  и  
Замјеника  Начелника општине  

- рукује телефаксом, 
- вод и дјеловодни протокол Начелника 

општине, 
             -   обавља   и   друге   послове   које   
јој   наложе Начелник и Замјеник Начелника 
општине. 
 
    Посебни услови:  Средња стручна спрема,   
положен   стручни   испит   и   2   године   
радног искуства. 

 
    Број извршилаца: ................          1. 

 
Члан 6. 

 
    Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Лопаре''. 
 
  

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

НАЧЕЛНИК 
 

Број:02/1-014-136-12/10 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум,  16.11.2012.             Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
    
32.      
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
   Н а ч е л н и к 
    Административна служба 
Одјељење за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове Лопаре 
Ул. Цара Душана бр. 61. Лопаре 
 
Број: 05/3-372-4/12 
Дана, 29.09.2012. године 
 
 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
Ул. Цара Душана број: 61. Лопаре 
 
 
    Молимо да на трошак странке објавите 
 

О  Г  Л  А  С 
 
    Одјељење за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове 
Административне службе Општине Лопаре на 
основу Рјешења број: 05/3-372-4/12 од  
29.05.2012. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 12 упис оснивања 
Заједница етажних власника зграде у ул. Цара 
Душана 26. Лопаре са слиједећим подацима: 
 
ОСНИВАЧИ: Етажни власници зграде у ул. 
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Цара Душана 26 Лопаре. 
ДЈЕЛАТНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ:  70320 – 
Управљање зградом за рачун етажних 
власника, заступа у правном промету 
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе 
одговара цијелом својом имовином, чланови 
заједнице одговарају супстидијарно до висине 
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде. 
Заједницу заступа Радо Сарић, предсједник 
Скупштине заједнице, самостално и без 
ограничења. 
 
Прилог: Доказ о плаћеним трошковима 
објављивања. 
      
                        Службено лице органа 
    Јован Божић, с.р. 
________________________________________ 
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