
 
                                                                          
                                                                                   

                                    

 

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЛОПАРЕ 
Тел/Факс:055/650-304 

е-mail: lopareso@teol.net 

ГОДИНА 
2014. 

Број: 1/14 
 

12.02.2014. 

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

 
1. 

На  основу  члана   30.   став   1.  
алинеја   1. Закона   о   локалној   самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и члана 93. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник   општине   
Лопаре“,   број:   4/05, 12/09 и 3/13) Скупштина 
општине  Лопаре на сједници одржаној дана 
31.01.2014.  године, д о н о с и 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о измјенама и допунама Статута општине 

Лопаре 
 

Члан 1. 
   
 У Статуту  општине  Лопаре 
(„Службени   гласник   општине   Лопаре“,   
број: 4/05, 12/09 и 3/13) у члану 29. став 1. 
тачка 1. иза алинеје 20. додаје се нова алинеја 
21. која  гласи:  
             ''- оснива Одбор за жалбе и разматра 
извјештај о раду Одбора,'' 
 
 Досадашње алинеје 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32 постају алинеје 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. 

 
Члан 2. 

 
 У члану 34. став 1. послије ријечи  
''садржај рада'' и запете додају се ријечи 

''начин оснивања одбора за жалбе, његов 
састав, надлежност и садржај рада'' и запета.  
 

Члан 3. 
 

 Члан 92. Статута мијења се и гласи: 
''Статут општине доноси Скупштина општине 
већином гласова од укупног броја одборника.'' 
 

Члан 4. 
 

 У члану 94. Статута општине став 5. 
мијења се и гласи: ''Статут се доноси и мијења 
већином гласова од укупног броја одборника.'' 

 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука  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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-1/14        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.01.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
             Миленко Ристић, дипл.ецц.с.р. 
________________________________________ 
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2. 
На  основу  члана   30.  Закона   о   

локалној   самоуправи   („Службени гласник   
РС“,   број:   101/04,   42/05, 118/05 и 98/13)   и 
члана 29. Статута општине Лопаре („Службени 
гласник   општине   Лопаре“,   број:   4/05, 12/09 
и 3/13) Скупштина   општине   Лопаре   на  
сједници одржаној дана 31.01.2014.  године,    
д о н о с и 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о измјенама и допунама Пословника 

Скупштине општине Лопаре  
 

Члан 1. 
 

У Пословнику Скупштине  општине  
Лопаре („Службени   гласник   општине   
Лопаре“,   број:4/05, 5/06 и 3/13)  у глави III – 
КОНСТИТУИСАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ иза поглавља 5. 
Радна тијела Скупштине општине, додаје се 
ново поглавље ''6. Одбор за жалбе'' и чланови 
57а. и 57б. који гласе : 
 

''Члан 57а. 
 

Скупштина општине  именује Одбор за 
жалбе након спроведеног јавног конкурса на 
период од четири године са могућношћу 
поновног избора.  

Одбор за жалбе  има предсједника и 
два члана и у свом раду је самосталан.  

Предсједника и чланове Одбора 
именује Скупштина општине  након 
спроведеног јавног конкурса на период од 
четири године са могућношћу поновног избора.  

 
''Члан 58б. 

 
Одбор за жалбе одлучје о жалбама 

службеника и техничких и помоћних радника у 
другом степену на рјешења којима се одлучује 
о њиховима правима и дужностима, као и о 
жалбама кандидата који су учествовали на 
јавном конкурсу.'' 
 

Члан 2. 
 

 У члану 90. Пословника Скупштине 
општине Лопаре, став 1. мијења се и гласи: 
''Скупштина општине одлучује о питањима из 
своје надлежности већином гласова од укупног 
броја одборника, осим када је другачије 
прописано законом.'' 

У истом члану Пословника,  став 3.,  
брише се.  
 
 

Члан 3.  
 

Ова Одлука  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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-2/14       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.01.2014.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
             Миленко Ристић, дипл.ецц.с.р. 
________________________________________ 
 
3. 

На основу члана 30. алинеја 21. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), члана 7. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске ("Службени гласник Републике 
Српске", бр. 41/03)  и члана 29. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник   општине   
Лопаре“,   број:   4/05, 12/09 и 3/13), Скупштина 
општине Лопаре на сједници одржаној  
31.01.2014. године, донијела је 

 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању критеријума за именовање 

предсједника и чланова  
Одбора за жалбе општине Лопаре 

 
I 

 
 Овом одлуком ближе се утврђују 
услови, критеријуми и стандарди за избор и 
именовање Одбора за жалбе општине Лопаре 
(у даљем тексту: Одбор) кога чине предсједник 
и два члана Одбора.  
 Под критеријумима за именовање из 
претходног става овог члана сматрају се 
општи услови утврђени законом и овом 
одлуком као и посебни услови који се односе 
на степен образовања, стручно знање, радно 
искуство, положен стручни испит, резултате 
досадашњег рада, посједовање 
организационих способности и други посебни 
критеријуми утврђени овом одлуком. 
 

II 
 
  Кандидати за позиције предсједника и 
чланова  Одбора из тачке I ове одлуке морају 
испуњавати опште и посебне услове утврђене 
законом и овом одлуком, као критеријуме за 
именовање у Одбор. 
 Критеријуми з именовање предсједника 
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и чланова Одбора су:  
 1. Општи услови за именовање: 
 - да је држављанин Републике Српске, 
односно Босне и Херцеговине, 
 - да је старији од 18 година, 
 - да има општу здравствену 
способност, 
 - на није осуђиван за кривично дјело на 
безусловну казну затвора од најмање шест 
мјесеци или за кривично дјело које га чини 
неподобним за обављање послова у 
административној служби,  
 - да се против њега не води кривични 
поступак, 
 - да није отпуштен из органа управе 
као резултат дисциплинске мјере на било којем 
ниову власти у БиХ три године прије 
објављивања конкурса, 
 - да се на њега не односе одредбе 
члана IX став 1. Устава БиХ,  
 - да нема сметњи за именовање из 
члана 5. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске и 
 - да није запослен у административној 
служби општине Лопаре; 
 
 2.  Посебни услови и критеријуми за 
именовање: 
 -  да има завршен четворогодишњи 
студиј са звањем дипломирани правник или 
први циклус студија - дипломирани правник са 
најмање 240 ECTS бодова, 
 -  да има најмање пет година радног 
искуства у траженом степену образовања, 
 -  да има положен стручни испит за рад 
у органима управе или положен правосудни 
испит и 
 -  доказани резултати рада на ранијим 
пословима и посједовање организационих 
способности.  

III 
 

 Предсједника и чланове Одбора 
именује Скупштина општине Лопаре, на основу 
спроведеног јавног конкурса. 
  

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

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-3/14       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.01.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
             Миленко Ристић, дипл.ецц.с.р. 
________________________________________ 

4. 
На основу члана 30. алинеја 21. а у 

вези са чланом 148а. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), и 
члана 29. Статута општине Лопаре („Службени 
гласник   општине   Лопаре“, број: 4/05, 12/09 и 
3/13), Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној 31.01.2014. године, донијела је 

 
 

О Д Л У К У 
о оснивању Одбора за жалбе општине 

Лопаре 
 

Члан 1. 
 
 Оснива се Одбор за жалбе општине 
Лопаре (у даљем тексту: Одбор), као 
самостално тијело које одлучује о жалбама 
општинских службеника, техичких и помоћних 
радника у другом степену на рјешења којима 
се одлучује о њиховим правима и дужностима, 
као и о жалбама кандидата који су учествовали 
на јавном конкурсу за запослење у општинској 
административној служби. 
 

Члан 2. 
 

 Одбор има предсједника и два члана 
које, у складу са законом и овом одлуком 
именује Скупштина општине Лопаре (у даљем 
тексту: Скупштина општине), након 
спроведеног јавног конкурса, на период од 
четири године, са могућношћу поновног 
избора. 
 

Члан 3. 
 
 (1) У Одбор може бити именовано лице 
које испуњава опште и посебне услове 
утврђене законом и одлуком Скупштине 
општине о утврђивању критеријума и 
стандарда за именовање предсједника и 
чланова Одбора. 
 (2) За предсједника или члана Одбора 
не могу се именовати лица запослена у 
административној служби општине Лопаре. 
 

Члан 4. 
 

 (1) За спровођење јавног конкурса за 
избор Одбора, предсједника и чланова 
Одбора, Скупштина општине именује комисију 
од пет чланова, од којих су три члана са листе 
стручњака коју утврђује Скупштина општине, а 
два члана су службеници који имају 
одговарајуће професионално искуство 
односно да су дипломирани правници са 
најмање пет година радног искуства у овом 



Страна 4                            Службени гласник општине Лопаре – број 1.                       12.02.2014. год. 
 
 

степену образовања. 
 (2) Јавни конкурс за именовање 
предсједника и чланова Одбора расписује 
Скупштина општине, у складу са законом и 
одлуком о утвђивању критеријума за 
именовање предсједника и чланова Одбора. 
 (3) Јавни конкурс се објављује у 
"Службеном гласнику Републике Српске" и у 
једном дневном листу доступном јавности на 
територији Републике Српске, са роком од 15 
дана за пријављивање кандидата, рачунајући 
од задњег објављивања. 

 
Члан 5. 

 
 (1) Одбор доноси Пословник о раду 
којим детаљније уређује организацију и начин 
рада Одбора. 
 (2) Одбор одлучује већином гласова од 
укупног броја чланова. 
 (3) Одбор има печат, у складу са 
законом, а садржај печата уређује се 
Пословником Одбора. 
 

Члан 6. 
 
 (1) Предсједник и чланови Одбора 
немају статус службеника и техничког и 
помоћног радника у административној служби 
општине Лопаре. 

(2) Предсједник и чланови Одбора за 
свој рад у Одбору имају право на мјесечну 
накнаду која се исплаћује на терет буџета 
општине, у складу са посебном одлуком 
Скупштине општине. 
 

Члан 7.  
 

 Стручно-техничке послове за потребе 
Одбора обавља основна организациона 
јединица административне службе  надлежна 
за општу управу. 
 

Члан 8. 
 

 Ова Одлука 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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-4/14       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.01.2014.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
             Миленко Ристић, дипл.ецц.с.р. 
________________________________________ 
 
 
 

5. 
На основу члана 30. алинеја 21. а у 

вези са чланом 148а. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), и 
члана 29. Статута општине Лопаре („Службени 
гласник општине   Лопаре“, број: 4/05, 12/09 и 
3/13), Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној 31.01.2014. године, донијела је 

 
 

О Д Л У К У 
о висини накнаде за рад предсједника и 

чланова  
Одбора за жалбе општине Лопаре 

 
I 
 

 Предсједник и чланови Одбора за 
жалбе општине Лопаре имају право на 
мјесечну накнаду за рад, у висини утврђеној 
овом Одлуком.  

 
II 
 

 Члану Одора за жалбе припада 
мјесечна нето накнада за рад у висини од 
100,00 КМ. 
 Предсједнику Одбора за жалбе 
припада мјесечна нето накнада за рад у 
висини од 150,00 КМ. 
  

III 
 
 Накнаде из тачке II ове Одлуке, са 
обрачунатим припадајућим порезима и 
доприносима, исплаћују се на терет буџета 
општине Лопаре. 
 

IV 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Лопаре". 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-7/14       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.01.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
             Миленко Ристић, дипл.ецц.с.р. 
________________________________________ 
 
6. 
           На основу члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број: 101/04, 43/05, 118/05 и 98/13) 
и члана 29. Статута општине Лопаре 
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(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
4/05, 12/09 и 3/13), Скупштина општине Лопаре 
на сједници одржаној дана 31.01.2014. године,             
д о н о с и  
 

О  Д  Л  У  К  А 
о разрјешењу представника општине 
Лопаре у Скупштини ЈП Регионална 
депонија „ЕКО – ДЕП“ Бијељина 

 
I 

 
 ЖЕЉКО ТЕШИЋ, дипломирани 
правник из Лопара разрјешава се дужности 
представника општине Лопаре у  Скупштини 
ЈП Регионална депонија „ЕКО-ДЕП“ Бијељина, 
због истека мандата. 

 
II 

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

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
 

Број: 01/1-022-1-8/14           ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 31.01.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                         Миленко Ристић, дипл.ецц,с.р. 
________________________________________ 
 
7.            
              На основу члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број: 101/04, 43/05, 118/05 и 98/13) 
и члана 29. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
4/05, 12/09 и 3/13), Скупштина општине Лопаре 
на сједници одржаној дана 31.01.2014. године,             
д о н о с и  
 

О  Д  Л  У  К  А 
о именовању представника општине 
Лопаре у Скупштини ЈП Регионална 
депонија „ЕКО – ДЕП“ Бијељина 

 
I 

 
 ЖЕЉКО ТЕШИЋ, дипломирани 
правник из Лопара, именује се за представника 
општине Лопаре у  Скупштини ЈП Регионална 
депонија „ЕКО-ДЕП“ Бијељина. 

 
 
 

II 
 

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

 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-9/14            ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 31.01.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                         Миленко Ристић, дипл.ецц,с.р. 
________________________________________ 
8. 
 На основу члана 5. став 1. тачка б. 
Закона о утврђивању и преносу права 
располагања имовином на јединице локалне 
самоуправе  ("Службени гласник РС", број: 
70/06), члана 129. став 1. тачка б. Закона о 
уређењу простора и грађењу  ("Службени 
гласник РС", број 40/13), и Закључка 
Скупштине општине Лопаре број: 01/1-20/06 од 
16.02.2006. године, Скупштина општине 
Лопаре на сједници одржаној дана 31.01.2014. 
године, д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

I 
 
 Одобрава се ЈЗУ Дом здравља 
„Лопаре“ Лопаре изградња амбуланте у 
Мртвици на парцели к.ч. бр. 877 - дио, уписаној 
у П.Л. бр.290, К.О. Мртвица, на имену општине 
Лопаре, као посједника 1/1, у површини од 300 
м2. 
 

II 
 
 Oвом Одлуком ЈЗУ Дом здравља 
„Лопаре“ стиче предуслов за покретање 
поступка на прибављању грађевинске дозволе 
за наведени објекат. 

 
III 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Лопаре". 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-12/14        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.01.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                         Миленко Ристић, дипл.ецц,с.р.    
_____________________________________ 
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9. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са 
чланом 29. и 48. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
4/05, 12/09 и 3/13), Скупштина општине Лопаре 
на сједници одржаној дана  31.01.2014. године,  
д о н о с и  
 
 

О  Д  Л  У  К  У  
о додјели пословног простора на 

кориштење 
 
 
I 
 

 ЈКП „ЧИСТОЋА“ д.о.о. Лопаре, 
додјељује се на кориштење без накнаде, у 
периоду од 1 године, пословни простор 
власништво општине Лопаре,  који се налази у 
Лопарама, ул. Цара Душана бб. (у кругу 
пијаце), на к.ч. 584/47 ПЛ 700 Мјесна заједница 
Лопаре. 
 

II 
 
 Овлашћује се Начелник општине 
Лопаре да са ЈКП „ЧИСТОЋА“ д.о.о. Лопаре 
закључи Уговор о додјели пословног простора 
на кориштење без накнаде. 
 

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

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ  

 
 
Број: 01/1-022-1-13/14        ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 31.01.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                  

Миленко Ристић, дипл.ецц,с.р. 
________________________________________ 
 
10. 

На основу члана 30. и 72. Став 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 
а у вези са чланом 29. И 48. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број:  4/05, 12/09 и 3/13), Скупштина општине 
Лопаре на сједници одржаној дана 31.01.2014. 
године, д о н о с и  
 
 

О Д Л У К У  
о давању сагласности за  реализацију 
Пројекта запошљавања приправника са  
високом стручном спремом у Општинској 

управи општине Лопаре 
 

Члан 1.  
 

 Даје се саглаасност за реализацију 
Пројекта запошљавања приправника са 
високом стручном спремом у Општинској 
управи општине Лопаре.  

Средства  за реализацију Пројекта 
планирана су на позицији Расходи за бруто 
плате и накнаде - 411100  у буџету општине 
Лопаре. 

   
Члан 2.  

 
Програм запошљавања приправника са 

високом стручном спремом биће реализован у 
периоду од 01.03.2014. до 28.02.2015. године. 

Средства за подршку Пројекту у 2015. 
години, биће обезбијеђена буџетом општине 
за 2015. годину.  

 
Члан 3. 

 
 За реализацију ове Одлуке задужује се 
Начелник општине и Одјељење за финансије.  

 
Члан 4.  

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

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-14/14       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.01.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                        Миленко Ристић, дипл. ецц.с.р.   
________________________________________ 
 
11. 
          На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 
члана 5. Закона о приватизацији пословних 
зграда и просторија (''Службени гласник 
Републике Српске'', број:98/04, 71/10 и 30/12)   
члана 29. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 4/05, 12/09 и 
3/13), Скупштина општине Лопаре, на сједници 
одржаној 31.01.2014. године, д о н о с и  
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О  Д  Л  У  К  У 
o начину и условима јавне продаје 

некретнина 
 

I 
 

  Под условима и начин регулисан овом 
одлуком спровешће се продаја некретнина у 
својини општине Лопаре и то:  
           - Пословни простор ''продавница број 9 
са магацинским простором'' укупне површине 
59,21 м2 , који се налази на парцели означеној 
као кч.бр. 528/1 звана ''Лука'' уписана у 
посједовни лист број 212 КО Лопаре град, на 
име посједника Скупштина општина Лопаре у 
дијелу 1/1, а која по подацима старог премјера 
одговара парцели означеној као к.ч. број: 139/6 
звана ''Зграда Дома'' неплодно,  уписана у 
посједовни лист број: 449 КО Лабуцка на име 
посједника Скупштина општина Лопаре, а која  
према земљишнокњижним подацима одговара 
парцели кч.бр. 139/6 СП ''Дом'' неплодно, 
уписана у земљишнокњижни извадак број:127 
КО Лабуцка  као друштвена својина,  орган 
управљања СО-е Лопаре у дијелу 1/1.  
 

II 
 

 Почетна продајна цијена пословног 
простора из тачке I ове одлуке износи 400,00 
КМ (словима:четиристотине) по м2 пословног 
простора.  
 Продаја ће се извршити путем 
лицитације – прикупљањем писмених понуда.  
 

III 
 

 Право учешћа на лицитацији имају сва 
физичка и правна лица у складу са законом.  
 За учешће у поступку лицитације 
учесник је дужан уплатити износ од 10% од 
продајне цијене, полагањем износа на благајну 
продавца или на жиро-рачун број:554-003-
00000490-65, врста прихода 722521.  
 

IV 
 
 Продајну цијену наведеног пословног 
простора учесник лицитације са којим ће се 
закључити уговор о продаји обавезан је 
уплатити у року од 8 (осам) дана од дана 
закључења уговора о купопродаји,  а предаја 
некретнина у посјед извршиће се у року од 30 
дана од дана уплате купопродајне цијене, о 
чему ће се сачинити записник о увођењу у 
посјед.  
 

V 
 Поступак лицитације пословног 
простора из тачке I ове одлуке спровешће 

Комисија за продају грађевинског земљишта у 
државној својини.  
 

VI 
 

 Овлашћује се Начелник општине да по 
окончаном поступку лицитације може 
закључити уговор о купопродаји некретнина  из 
тачке I ове одлуке.  
 

VII 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре'' 
    
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-18/14         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 31.01.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                          

                         Миленко Ристић, дипл.ецц,с.р. 
_____________________________________ 
 
12. 

На основу члана 30. алинеја 21. а у 
вези са чланом 148а. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), и 
члана 29. Статута општине Лопаре („Службени 
гласник општине   Лопаре“, број: 4/05, 12/09 и 
3/13), Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној 31.01.2014. године, донијела је 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за избор 

предсједника и чланова 
Одбора за жалбе општине Лопаре 

 
 

           У Комисију за избор предсједника и два 
члана Одбора за жалбе општине Лопаре 
именују се :  
 
 1. Мр Весна Јовић из Прибоја,  
 2. Мр Мићо Стојишић из Лопара,  
 3. Златко Томић дипл. правник из  
                 Лопара,  
 4. Жељко Тешић, дипл. правник из  
                 Лопара, 
 5. Срђан Лукић, дипл. инг.  
                 пољопривреде из Лопара. 
 

II 
 

             Задатак Комисије за избор је да у 
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складу са чланом 148б. став 4. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 
и 98/13) Предсједнику Скупштине општине 
Лопаре достави Извјештај о проведеном 
поступку са Приједлогом кандидата за 
предсједника и два члана Одбора за жалбе 
општине Лопаре на разматрање и доношење 
акта за именовање. 
 

III 
 

               Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-6/14      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.01.2014.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
             Миленко Ристић, дипл.ецц,с.р. 
________________________________________ 
 
13. 

На основу члана 16. став 1. и 6. Закона 
о систему јавних служби ("Службени гласник 
РС", број: 68/07 и 109/12), члана 4. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске ("Службени 
гласник РС", број: 41/03), члана 29. Статута 
општине Лопаре ("Службени гласник општине 
Лопаре", број: 4/05, 12/09 и 3/13), Скупштина 
општине Лопаре на сједници одржаној дана 
31.01.2014. године,  д о н о с и 
 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрјешењу  в.д. члана Управног одбора у  

 ЈЗУ Дом здравља „Лопаре“  Лопаре 
 
I 

 
 СМИЉКА ЈОВИЋ из Лопара, 
разрјешава се дужности в.д. члана Управног 
одбора  у ЈЗУ Дом здравља „Лопаре“ Лопаре 
на лични захтјев.  
 

II 
 

 Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Лопаре". 
 
 
 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број:01/1-022-1-10/14           ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.01.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                         Миленко Ристић, дипл.ецц,с.р. 
________________________________________ 
 
14. 

На основу члана 16. став 1. и 6. Закона 
о систему јавних служби ("Службени гласник 
РС", број: 68/07 и 109/12), члана 4. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске ("Службени 
гласник РС", број: 41/03), члана 29. Статута 
општине Лопаре ("Службени гласник општине 
Лопаре", број: 4/05, 12/09 и 3/13), Скупштина 
општине Лопаре на сједници одржаној дана 
31.01.2014. године,  д о н о с и 

 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању вршиоца дужности члана  

Управног одбора у  
ЈЗУ Дом здравља „Лопаре“ Лопаре 

   
I 

 
 ДРАЖЕН ОСТОЈИЋ из Лопара, 
именује се за вршиоца дужности члана 
Управног одбора у ЈЗУ Дом здравља „Лопаре“ 
Лопаре. 
 

II 
 

 Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Лопаре". 
 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-11/14         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.01.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                         Миленко Ристић, дипл.ецц,с.р. 
________________________________________ 
 
15. 

На основу члана  30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 
члана 29. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број 4/05, 12/09 и 
3/13), члана 8. Правилника о поступку јавног 
надметања за продају грађевинског земљишта 
у државној својини („Службени гласник РС“, 
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број: 14/07), и члана 8. Правилника о поступку 
продаје непосредном погодбом неизграђеног 
грађевинског земљишта у државној својини 
(„Службени гласник РС“, број: 14/07), 
Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана 31.01.2014. године,  д о н о с и 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени Рјешења о именовању Комисије 

за продају грађевинског земљишта у 
државној својини број: 01/1-022-1/24 од 

 29.04.2010. године 
 

I 
 

 У тачки 1. став 1. тачка 3. Рјешења о 
именовању Комисије за продају грађевинског 
земљишта у државној својини, број: 01/1-022-
1/24 од 29.04.2010. године умјесто члана 
Комисије Јована Божића именује се Срђан 
Лукић из Лопара. 

 
II 

 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-15/14         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.01.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
             Миленко Ристић, дипл.ецц,с.р. 
________________________________________ 
 
16. 
            На основу члана 111а. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 
и 98/13) и члана 29.  став 1.  алинеја 18. 
Статута  општине  Лопаре ("Службени  гласник 
општине  Лопаре",  број:  4/05, 12/09 и 3/13), 
Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана  31.01.2014. године донијела је  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању начелника Одјељења за 

општу управу у Административној служби 
општине Лопаре 

 
I 
 

            За начелника Одјељења за општу 
управу у Административној служби општине 
Лопаре именује се: 

          -  ЦВИКО РИКИЋ - дипломирани 
правник из Тобута. 
 

II 
 

            Даном ступања на снагу овог Рјешења 
престаје да важи Одлука о избору в.д. 
начелника Одјељења за општу управу, број: 
01/1-022-1/85 од 28.11.2012. године, на основу 
којег Цвики Рикићу престаје дужност в.д. 
начелника Одјељења за општу управу у 
Административној служби општине Лопаре. 
 

III 
  
             Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-16/14         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.01.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл. ецц.с.р. 
_____________________________________ 
 
17. 
            На основу члана 111а. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 
и 98/13) и члана 29.  став 1.  алинеја 18. 
Статута  општине  Лопаре ("Службени  гласник 
општине  Лопаре",  број:  4/05, 12/09 и 3/13), 
Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана  31.01.2014. године  донијела је  
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности у 

Административној служби општине Лопаре 
 

I 
 

            За начелника Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности у Административној 
служби општине Лопаре именује се: 
 
          -  ЖЕЉКО КЕРОВИЋ - дипломирани 
економиста из Пирковаца. 
 

II 
 

           Даном ступања на снагу овог Рјешења 
престаје да важи Одлука о избору в.д. 
начелника Одјељења за општу управу, број: 
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01/1-022-1/84 од 28.11.2012. године, на основу 
којег Жељку Керовићу престаје дужност в.д. 
начелника Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности у Административној 
служби општине Лопаре. 
 

III 
  
             Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 

 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-17/14         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.01.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл. ецц.с.р. 
________________________________________ 
 
18. 
            На основу чланова 30. алинеја 21, 148а, 
148б. и 148в. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 29. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник  
општине   Лопаре“,   број:  4/05, 12/09 и 3/13), 
Скупштина општине Лопаре  о б ј а в љ у ј е 
 

 
Ј А В Н И   К О Н К У Р С 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЈЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ 

ЛОПАРЕ 
 
 

I - Упражњене позиције: 
 
ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ - 
предсједник и два члана Одбора. 
Предсједника и два члана Одбора именује 
Скупштина општине Лопаре.  
 
II - Опис послова: 
 
              Одбор за жалбе одлучује о жалбама 
градских службеника и техничких и помоћних 
радника, запосленим у административној 
служби општине, у другом степену на рјешења 
којима се одлучује о њиховим правима и 
дужностима, као и о жалбама кандидата који 
су учествовали на јавном конкурсу за 
запослење у административној служби 
општине Лопаре.Одбор доноси Пословник о 
раду и подноси извјештај Скупштини општине  
најмање једном годишње. Одбор одлучује 
већином гласова укупног броја чланова. Одбор 

је самосталан у свом раду. 
 
III -  Мандат: 
 
             Предсједник и чланови Одбора за 
жалбе именују се на период од четири године, 
са могућношћу поновног избора. 
 
IV - Статус: 
 
             Предсједник и чланови Одбора за 
жалбе немају статус службеника и техничког и 
помоћног радника у административној служби 
општине. 
             Предсједник и чланови Одбора имају 
право на накнаду за рад чија висина се 
утврђује одлуком Скупштине општине Лопаре. 
 
V - Општи услови за именовање: 
 
              1. да је држављанин Републике 
Српске, односно Босне и Херцеговине, 
              2. да је старији од 18 година, 
              3. да има општу здравствену 
способност, 
              4. на није осуђиван за кривично дјело 
на безусловну казну затвора од најмање шест 
мјесеци или за кривично дјело које га    чини 
неподобним за обављање послова у 
административној служби општине, 
 
              5. да се против њега не води кривични 
поступак, 
              6. да није отпуштен из органа управе 
као резултат дисциплинске мјере на било    
којем ниову власти у БиХ три године прије 
објављивања конкурса, 
 
              7. да се на њега не односе одредбе 
члана IX став 1. Устава БиХ,  
              8. да нема сметњи за именовање из 
члана 5. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске и 
     
              9. да није запослен у 
административној служби општине Лопаре. 
 
VI  - Посебни услови и критеријуми за 
именовање: 
               1. да има завршен четворогодишњи 
студиј са звањем дипломирани правник или    
први циклус студија - дипломирани правник са 
најмање 240 ECTS бодова, 
 
               2.  да има најмање пет година радног 
искуства у траженом степену образовања, 
               3. да има положен стручни испит за 
рад у органима управе или положен    
правосудни испит и 
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               4. доказани резултати рада на 
ранијим пословима и посједовање 
организационих  
    способности. 
 
VII  - Сукоб интереса: 
 
                Кандидат не може обављати 
дужност, активности или бити на положају који 
доводи до сукоба интереса у складу са 
Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске", бр. 41/03), 
Законом о спречавању сукоба интереса у 
органима власти Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", бр. 
73/08) и другим законима. 
 
VIII - Потребна документа: 
 
               Кандидати достављају пријаву у којој 
ће назначити за коју од позиција се пријављују 
(предсједника или члана Одбора или за обје 
позиције). 
               Уз пријаву на Конкурс кандидати су 
дужни приложити доказе о испуњавању 
општих и посебних услова, у оригиналу или 
овјереној копији: 
                1. Увјерење о држављанству (не 
старије од шест мјесеци), 
                2.   Извод из матичне књиге рођених, 
                3. Љекарско увјерење о општој 
здравственој способности (не старије од шест    
мјесеци) 
 
                4. Увјерење да се не води кривични 
поступак (не старије од три мјесеца) 
                5. својеручно потписану и овјерену 
изјаву да није отпуштен из органа управе као    
резултат дисциплинске мјере на било којем 
нивоу власти у БиХ три године прије    
објављивања конкурса, или својеручно 
потписану и овјерену изјаву да није био    
запослен у органу управе на било којем нивоу 
власти у БиХ, 
               6. својеручно потписану и овјерену 
изјаву да се на њега не односе одредбе члана  
    IX став 1. Устава БиХ, 
               7. диплому о завршеном 
четворогодишњем студију са звањем 
дипломирани правник или завршеним првим 
циклусом студија - дипломирани правник са 
најмање 240 ECTS бодова, 
               8. доказ о радном искуству у 
траженом степену образовања, 
               9. увјерење о положеном стручном 
испиту за рад у органима управе или    
положеном правосудном испиту, 
              10. биографију о кретању у служби, 
               11. ако посједује, друге доказе којима 

доказује резултате рада на ранијим пословима 
и посједовање организационих способности. 
Увјерење (оригинал или овјерена копија) да 
кандидат није осуђиван из тачке V- 4. 
Конкурса, уз пријаву, дужни су да доставе  
кандидати који су рођени ван подручја 
Републике Српске. За кандидате који су 
рођени у Републици Српској, а који уђу у ужи 
избор, Комисија за избор ће увјерење 
прибавити службеним путем код надлежног 
Центра јавне безбједности. 
                Изјаву о непостојању сметњи и тачке 
V- 8. и 9. Конкурса, дају кандидати који уђу у 
ужи избор, приликом позивања на интервју. 
 
IX - Поступак за избор: 
 
                Контрола испуњености услова и 
улазни интервјуи са кандидатима који уђу у 
ужи избор спровешће се у року од 30 дана од 
дана истека рока за пријављивање кандидата. 
Са сваким кандидатом који уђе у ужи избор, 
Комисија за избор ће обавити улазни интервју, 
о чему ће кандидати бити благовремено 
обавијештени, на адресу коју су означили у 
пријави.  
               Поступак именовања предсједника и 
чланова Одбора за жалбе окончаће се у року 
од 30 дана од дана достављања приједлога 
Комисије за избор. 
              Лични подаци подносиоца пријаве су 
тајни и могу се прикупљати и обрађивати само 
у складу са Законом о заштити личних 
података ("Службени галсник БиХ", бр. 49/06 и 
76/11). Све остале информације су јавне и 
доступне. 
 
X - Рок и место за подношење пријава: 
 
               Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана задњег објављивања. 
 
               Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. У пријави 
обавезно навести контакт телефон. 
 
               Пријаве се могу доставити лично или 
путем поште на адресу:  СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ, улица Цара Душана 
бр.61, 75240 Лопаре, са назнаком "Комисија за 
избор Одбора за жалбе - не отварати". 
 
XI - Објављивање Конкурса: 
 
               Јавни конкурс ће се објавити у 
"Службеном гласнику Републике Српске" и 
дневним новинама доступним јавности на 
територији Републике Српске". 
              Јавни  конкурс ће се објавити и у 
"Службеном гласнику општине Лопаре", али се 
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та објава неће рачунати у рокове за 
пријављивање кандидата. 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-5/14      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.01.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
             Миленко Ристић, дипл.ецц.с.р. 
________________________________________ 
 
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА 
 
19. 
 
 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 
роба - 240 (двјесточетрдесет) пакетића за 
поклон дјеци предшколског узраста.  

 
II 

 
 Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
1.250,00 КМ.  
 Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2014. 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: 02/5-404-1-1/14    Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 03.01.2014.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
20. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-1-2-1/13 
Даатум: 03.01.2014. 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 240 
(двјесточетрдесет) пакетића за поклон дјеци 
предшколског узраста, примјеном поступка 
директног споразума, након разматрања 
достављеног Предрачуна понуђача брoj: 1/14 
од  03.01.2014. године, одлучено је да се 
уговор додијели Самосталној трговинској 
радњи „МОСТ“  Прибој. 
 

Вриједност роба износи 1.250,40 КМ 
КМ (словима: хиљадудвјестопедесет и 40/100 
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. 
________________________________________ 
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21. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-51-11/13 
Датум: 04.01.2014. 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, 60/10 и 87/13),  Начелник општине 
д о н о с и, 
 

О Д Л У К У 
о избору најпово љнијег понуђача  и 

додјели  уговора у поступку 
јавне набавке радова 

 
I 
 

 У отвореном поступку јавне набавке, по 
Обавјештењу о нбавци број 676-1-3-1-15/13 
објављеном у Службеном гласнику БиХ број 
95/13 од 09.12.21013. године, а који се односи 
на извођење архитектонско-грађевинских и 
инсталационих радова на изградњи/санацији 
осам стамбених јединица социјално угрожених 
ромских породица у општини Лопаре по 
систему ''кључ у руке'', понуде су доставили 
следећи понуђачи: 
 
             1. „МЦ  ГРАДЊА“ д.о.о. Брод,  
 2. „ГРАТОД“ д.о.о. Бања Лукa  
             3. „JUSIĆ COMPANY“ д.о.о. Теочак, 
 4. „ЕНИКОН  ГРАДЊА“ д.о.о. Зворник, 
 5. „МБ – МОДУЛ“ д.о.о. Приједор, 
 6. „ПРОГРЕС“ д.о.о. Братунац,  
 7. „ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ“ д.о.о. Доња  
                Трнова  и   

8. „JOVIĆ & SD“ д.о.о. Угљевик. 
     

II 
 

 Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је да понуде понуђача „JUSIĆ 
COMPANY“ д.о.о. Теочак и „JOVIĆ & SD“ д.о.о. 
Угљевик нису испуниле услове тражене 
тендерском документацијом, из следећих 
разлога: 
 - Понуђач „JUSIĆ COMPANY“ д.о.о. 
Теочак није доставио Лиценцу надлежног 
органа за извођење радова који су предмет 
набавке, захтијевану тачком 6.3 став 2. алинеја 
2. Тендерске документације и 
 - Понуђач „JOVIĆ & SD“ д.о.о. Угљевик 
у свој понуди има лиценцу за извођење радова 
нискограње а није доставио лиценцу за 
извођење предметних радова, односно радова 

високограње, захтијевану тачком 6.3 став 2. 
алинеја 2. Тендерске документације.  
 Због напријед наведених недостатака 
понуђачи „JUSIĆ COMPANY“ д.о.о. Теочак и 
„JOVIĆ & SD“ д.о.о. Угљевик су, као 
неквалификовани, елиминисани из даљег тока 
поступка јавне набавке. 

Понуде следећих понуђача 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. „МЦ  ГРАДЊА“ д.о.о. Брод  
     196.110,36  КМ, са ПДВ-ом                                            

2. „ПРОГРЕС“ д.о.о. Братунац  
     207.541,39  КМ, са ПДВ-ом, 

3. „ГРАТОД“ д.о.о. Бања Лука  
     224.298,43  КМ, са ПДВ-ом, 
             4. „ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ“ д.о.о. Доња     
                Трнова 230.878,52  КМ, са ПДВ-ом, 

5. „МБ – МОДУЛ“ д.о.о. Приједор 
     233.991,32  КМ, са ПДВ-ом, 

6. „ЕНИКОН  ГРАДЊА“ д.о.о. Зворник 
     354.394,20  КМ, са ПДВ-ом, 
  

и оцијењено да је најповољнији 
понуђач: „МЦ  ГРАДЊА“ д.о.о. Брод са 
понуђеном цијеном радова у износу од 
196.110,36 КМ (словима: стодеведесетшест 
хиљада стодесет  и 36/100 КМ), са урачунатим 
ПДВ-ом. 

 
III 
 

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. 
 

IV 
 

 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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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 
радова на изради 20 (двадесет) комада 
посуда за одлагање пепела из 
домаћинстава у насељу Лопаре. 

 
II 
 

 Предвиђени максимални бруто износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
7.020,00  КМ.  
 Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2014. 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: 02/5-404-2-1/14       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 10.01.2014.           Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
23. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-2-3/14 
Датум: 13.01.2014.  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 
изради 20 (двадесет) комада посуда за 
одлагање пепела из домаћинстава у насељу 
Лопаре, примјеном поступка директног 
споразума, након разматрања достављене 
Понуде брoj: 2/14 од 10.01.2014. године, 
одлучено је да се уговор додијели понуђачу 
„ИНТЕГРАЛ  МЦГ“  д.о.о. Лoпаре. 
. 

Вриједност радова износи 7.020,00 КМ, 
(словима: седамхиљадаидвадесет КМ). У 
цијену радова 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. 
________________________________________ 
24.                
       

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  
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I 
 

 Покреће се поступак јавне набавке 
консултантских услуга пружања стручне 
помоћи општини Лопаре на припреми и 
реалзацији пројеката који се односе на 
провођење Стратегије развоја општине Лопаре  
и који доприносе развоју општине Лопаре. 

 
II 
 

 Процијењена бруто вриједност набавке 
је 10.800,00 КМ.  
 Средства се обезбјеђују у буџету 
општине за 2014. годину 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак по конкурентском захтјеву за доставу 
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: 02/5-404-3-1/13          Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 22.01.2014.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
25. 
  
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-3-5/14 
Датум: 03.02.2014. 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 избору најпово љнијег понуђача  и 

додјели  уговора у поступку 
јавне набавке 

 
I 
 

 У поступку јавне набавке путем 
Конкурентског захтјева за доставу понуда без 
објаве обавјештења о нбавци број: 02/5-404-3-
2/14 од 22.01.2014. године, а који се односи на 
набавку консултантских услуга пружања 
стручне помоћи општини Лопаре на припреми 
и реализацији пројеката који се односе на 
провођење Стратегије развоја општине Лопаре  
и који доприносе развоју општине Лопаре, 
понуде су доставили следећи понуђачи: 
 

1.  Агенција за развој малих и средњих 
предузећа града Бијељина, 

2.  Агенција за развој малих и средњих 
предузећа општине Угљевик  и 

3. Агенција за пружање интелектуалних 
услуга „EXPERTIZA“, власник Живановић 
Цвијетин, Доње Црњелово. 
    

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. Агенција за развој малих и средњи         
                предузећа општине Угљевик 

   10.750,00  КМ, у бруто износу, 
  
2. Агенција за развој малих и средњих 
    предузећа града Бијељина  

     10.900,00  КМ, у бруто износу  и 
  
3. Агенција за пружање интелектуалних  
    услуга, „EXPERTIZA“ власник   

                Живановић Цвијетин, Доње                  
                Црњелово            
                10.950,00  КМ, у бруто износу. 

     
и оцијењено да је најповољнији понуђач: 
Агенција за развој малих и средњих 
предузећа општине Угљевик са понуђеном 
цијеном у бруто износу од 10.750,00  КМ 
(словима: десетхиљадаседамстопедесет  КМ), 
са урачунатим ПДВ-ом.  
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III 
 

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. 
 

IV 
 

 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. 
________________________________________ 
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 
радова на изради крова на јавном објекту 
(читаониции) у мјесту Смиљевац, МЗ 
Кореташи,  према предмејру радова.  

 
II 
 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
20.000,00  КМ.  
 Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2014. годину. 
 

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: 02/5-404-4-1/14       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 23.01.2014.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
27. 
     
РЕПУБЛИКА СРПСКА       
  ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
     Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-4-5/14 
Датум: 31.01.2014. 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 избору најпово љнијег понуђача  и 
додјели  уговора у поступку јавне 

набавке радова 
I 
 

 У поступку јавне набавке путем 
Конкурентског захтјева за доставу понуда без 
објаве обавјештења о нбавци број: 02/5-404-4-
2/13 од 23.01.2014. године, а који се односи на 
набавку радова за израду крова на јавном 
објекту -читаоници у мјесту Смиљевац, МЗ 
Кореташи, понуде су доставили следећи 
понуђачи: 
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1.  „БИЈЕЛИЋ ГРАДЊА“ д.о.о.  
                 Омербеговача, 

2.  „ПАПИЛОН“ д.о.о. Челић  и 
3.  ''ИНЕГРАЛ  МЦГ'' д.о.о.  Лопаре. 

   
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. „ПАПИЛОН“ д.о.о. Челић  
     15.873,40  КМ, са ПДВ-ом,                                             

2. „БИЈЕЛИЋ ГРАДЊА“ д.о.о.  
                Омербеговача 20.188,56  КМ,  
                са ПДВ-ом, 
            3. ''ИНЕГРАЛ  МЦГ'' д.о.о.  Лопаре 
    22.715,13  КМ, са ПДВ-ом, 
  

и оцијењено да је најповољнији 
понуђач: „ПАПИЛОН“ д.о.о. Челић са 
понуђеном цијеном радова у износу од 
15.873,40 КМ  (словима: петнаестхиљада 
осамстоседамде-сеттри  и 40/100 КМ), са 
урачунатим ПДВ-ом. 

 
III 
 

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. 
 

IV 
 

 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. 
________________________________________ 
 

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 покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

Покреће се поступак јавне набавке 
радова на на доградњи и проширењу 
постојећег моста преко ријеке Гњице за засеок 
Поток у МЗ Лопаре, одређених предмјером 
радова инвеститора. 

 
II 
 

 Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
38.000,00 КМ. 
 Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2014. годину. 
 

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: 02/5-404-11-1/13          Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 07.02.2014.             Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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29. 
 

На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
29,83 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Будимиру 
Гајићу из Бријеста, на име једнократног робног 
давања - пакет. 
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 

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

 
 

Број: 02/1-400-1/2       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.01.2014.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
30. 
 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 на изради 900 (деветстотина) комада 
Билтена општине Лопаре. 

 
II 
 

 Предвиђени максимални бруто износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
3.160,00  КМ.  
 Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2014. 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: 02/5-404-5-1/14        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 23.01.2014.           Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
31. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА        
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-5-3/14 
Датум: 29.01.2014.  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 
општини Лопаре на изради 900 (деветстотина) 
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комада Билтена општине Лопаре, примјеном 
поступка директног споразума, након 
разматрања достављене Понуде понуђаћа од 
28.01.2014. године, одлучено је да се уговор 
додијели понуђачу Занатска графичке радња 
„ДОРА“ Бијељина. 
 

Вриједност услуга износи 3.159,00 КМ 
(словима: трихиљадестопедесетдевет КМ), са 
урачунатим ПДВ-ом. 
 

 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. 
________________________________________ 
 
32.      
 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 израде Шумско-привредне основе за 
шуме у приватној својини на подручју општине 
Лопаре,  за период од 2015. до 2025. године. 

 
II 

 
 Процијењена бруто вриједност јавне 
набавке износи 57.000,00 КМ. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине за 
2014. годину.   

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак по конкурентском захтјеву за доставу 
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: 02/5-404-6-1/14       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 28.01.2014.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
33.       
 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 набавке услуга 
превоза ријечног камена за потребе градње 
локалних путева у следећим мјесним 
заједницама: МЗ Подгора, засеок Сјелине, у 
кличини од 15 x 7 m3, MЗ Лопаре, засеок 
Веселиновац, у кличини од 10 x 7 m3  и МЗ 
Козјак, у кличини од 10 x 7 m3. 
 

II 
 
 Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
2.620,00 КМ.  
 Финансијска средства се обезбјеђују у 
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буџету општине Лопаре за 2014. 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: 02/5-404-7-1/14      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 28.01.2014.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
34. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА   
  ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
    Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-7-3/14 
Датум: 29.01.2014.  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 
превоза ријечног камена за потребе градње 
локалних путева у следећим мјесним 
заједницама: МЗ Подгора, засеок Сјелине, у 
кличини од 15 x 7 m3, MЗ Лопаре, засеок 
Веселиновац, у кличини од 10 x 7 m3  и МЗ 
Козјак, у кличини од 10 x 7 m3, примјеном 
поступка директног споразума, након 
разматрања достављене Понуде понуђаћа  
број: 3/14  од 29.01.2014. године, одлучено је 
да се уговор додијели понуђачу Занатска 
графичке радња Аутопревозник „Aleksić 
Company“  Брчко, власник Василије Алексић. 

           Вриједност услуга превоза износи 
2.620,00 КМ, (словима: двијехиља-
дешестодвадесет  КМ), у бруто износу. 
 

 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.  
_______________________________________ 
 
35.  
 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 
материјала за извођење занатских радова, 
према захтијеваној спецификацији. 

 
II 
 

 Предвиђени максимални бруто износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
4.530,00  КМ.  
 Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2014. годину.  
  

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума. 
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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: 02/5-404-8-1/14        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 04.02.2014.           Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
36. 
 
 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 
једних двокрилних врата за потребе 
Територијалне ватрогасне јединице општине 
Лопаре, према захтијеваној спецификацији.   
 

II 
 

 Предвиђени максимални бруто износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
2.700,00  КМ.  
 Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2014. годину, 
економски код 511000, број потрошачке 
јединице 0600. 
 

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: 02/5-404-9-1/14     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 06.02.2014.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
37. 
 

На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
29,83 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Петри 
Димитрић из Бријеста, на име једнократног 
робног давања - пакет. 
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 
Број: 02/1-400-1/3      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.01.2014.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   

 
38. 

На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
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број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
29,83 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Остоји 
Јурошевићу из Потока, на име једнократног 
робног давања - пакет. 
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 

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

 
 
Број: 02/1-400-1/4      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.01.2014.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
39.   

На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
29,83 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Војни Којић 
из Бријеста, на име једнократног робног 
давања - пакет. 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 
Број: 02/1-400-1/5       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.01.2014.        Др Радо Савић, с.р.  
________________________________________  
40. 

На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
29,83 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Бранку 
Савићу из Потока, на име једнократног робног 
давања - пакет. 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

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

 
 

Број: 02/1-400-1/6      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.01.2014.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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41.   
 

На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
29,83 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Петри 
Перић из Бријеста, на име једнократног робног 
давања - пакет. 
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број:02/1-400-1/7         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум:08.01.2014.            Др Радо Савић,с.р. 
________________________________________ 
 
42. 

На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
29,83 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Бранки 
Лукић из Потока, на име једнократног робног 
давања - пакет. 
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број:02/1-400-1/8          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум:08.01.2014.            Др Радо Савић,с.р. 
________________________________________   

43. 

             На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
29,83 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Томиславу 
Петровићу из Бријеста, на име једнократног 
робног давања - пакет. 
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
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III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 

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

 
 

Број:02/1-400-1/9         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум:08.01.2014.           Др Радо Савић,с.р.  
________________________________________  
 
44. 

На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
29,83 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Озренки 
Којић из Бријеста, на име једнократног робног 
давања - пакет. 
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 

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

 
 

Број:02/1-400-1/10       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.01.2014.          Др Радо Савић,с.р. 
________________________________________    
 

45. 
На основу члана 42. Закона о 

буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
29,83 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Цвијети 
Филиповић из Потока, на име једнократног 
робног давања - пакет. 
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број:02/1-400-1/11      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум:08.01.2014.         Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________ 

46. 

На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ  

о одобрењу средстава буџетске резерве 
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I 
 

Одобравају се средства у износу од 
50,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Драги 
Ракићу из Лабуцке за трошкове издржавања.  

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број:02/1-3953/13        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 10.01.2014.          Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________ 
 
47. 
              На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ  
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Ики Којићу 
из Лопара за трошкове издржавања.  

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

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

 
 
Број:02/1-3905/13        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 10.01.2014.          Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________ 
 
48.      
             На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ  
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Недељку 
Николићу из Лопара – Грађевина за трошкове 
издржавања.  

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број:02/1-3955/13        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 10.01.2014.          Др Радо Савић,с.р.  
________________________________________  
 
49. 

На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
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гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
29,97 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Карић 
Мирзети из Кораја, на име једнократног робног 
давања – пакет по рачуну 30/13. 
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 

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

 
Број: 02/1-400-1/1 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 10.01.2014.          Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________ 
 
50. 
               На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему РС-Пречишћени текст 
(''Службени гласник РС'', број: 54/08) и члана 
41. и 49. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:4/05) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
бр:8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
   Одобравају се средства, у износу од 
100,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, 
Републичкој управи за геодетске и имовинско – 
правне послове, у сврху накнаде за кориштење 
података и вршење услуга. 

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 

се Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

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

 
 
Број: 02/1-400-1/12       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 15.01.2014.          Др Радо Савић,с.р. 
________________________________________ 
 
51.          
              На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему РС-Пречишћени текст 
(''Службени гласник РС'', број: 54/08) и члана 
41. и 49. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:4/05) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
бр:8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
               Одобравају се средства, у износу од 
62,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, 
Републичкој управи за геодетске и имовинско – 
правне послове, у сврху накнаде за кориштење 
података и вршење услуга. 
 

II 
 

               За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

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

 
Број: 02/1-400-1/14      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 15.01.2014.           Др Радо Савић,с.р. 
________________________________________ 
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52. 
На основу члана 42. Закона о 

буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ  
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Милутину 
Ракићу из Подгоре за трошкове лијечења.  
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 

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

 
Број:02/1-3810/13         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 15.01.2014.           Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________ 
 
53. 

На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ  

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 

50,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Горану 
Јаковљевићу из Јаблланице за трошкове 
издржавања.  

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 

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

 
 

Број:02/1-3874/13        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 15.01.2014.           Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________ 
 
54. 

На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ  

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Душану 
Николићу из Тобута за трошкове лијечења.  
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број:02/1-3808/13        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 15.01.2014.         Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________ 
 
55. 

На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ  
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Славиши 
Тривковићу из Тобута за трошкове лијечења 
мајке.  

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 

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

 
 

Број:02/1-102/14          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 16.01.2014.         Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________ 
 
56. 

На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 

средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ  

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Гаври 
Стјепановићу из Липовица за трошкове 
електричне енергије.  

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број:02/1-108/14          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 21.01.2014.          Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________ 
 
57. 
         На основу члана 42. Закона о буџетском 
систему Републике Српске – Пречишћени 
текст („Службени гласник РС“, број: 54/08), 
члана 41. и 49. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 

 
ОДЛУКУ  

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
250,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Зорици 
Тришић из Подгоре за трошкове лијечења.  

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 



Страна 29                            Службени гласник општине Лопаре – број 1.                       12.02.2014. год. 
 
 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 

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

 
 

Број: 02/1-157/14          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 21.01.2014.          Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________ 
 
58. 

На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ  
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Сави 
Оџаковићу из Бобетиног Брда за трошкове 
издржавања и лијечења.  

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 

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

 
Број:02/1-168/14          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 21.01.2014.          Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________ 

59. 
На основу члана 42. Закона о 

буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ  

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Сари 
Стевић из Лопара за трошкове лијечења.  

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 
Број: 02/1-177/14         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 21.01.2014.         Др Радо Савић,с.р.   
_____________________________________ 
 
60. 

На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
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I 
 

Одобравају се средства у износу од 
400,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Саши 
Мирићу, на име трошкова штампања књиге по 
захтјеву 02/1-205/14 од 22.01.2014. године. 
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 

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

 
 
Број:02/1-400-1/15      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 22.01.2014.         Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________ 
 
61. 

На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
90,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, на рачун 
„МОЈИЋ“ д.о.о. из Бијељине, за трошкове 
израде печата. 
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 
Број:02/1-400-1/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 22.01.2014.          Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________ 
 
62. 

На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
40,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, на рачун 
Управе за индиректно опорезивање БиХ РГ 
Тузла у корист ЈКП „Чистоћа“ д.о.о.Лопаре, за 
трошкове регистрације и уписа у Јединствени 
регистар обвезника индирекних пореза. 
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број: 02/1-400-1/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 24.01.2014.          Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________ 
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63. 
 На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ  

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Живану 
Којићу из Липовица за трошкове издржавања.  

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број:02/1-234/14          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 28.01.2014.          Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________ 
 
64.                
                На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ  
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 

300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Гордани 
Бијелић из Лопара за трошкове издржавања и 
лијечења.  

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број:02/1-239/14          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 28.01.2014.         Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________ 
 
65. 
            На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ  

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Зорану 
Стевановићу  из Пирковаца за трошкове 
издржавања и лијечења.  

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број:02/1-241/14          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 28.01.2014.          Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________ 
 
66. 
            На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ  
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Бори 
Јовићу из Тобута за трошкове издржавања.  

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 
Број:02/1-235/14           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 28.01.2014.           Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________ 
 
67. 
              На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуку о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 

гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ  

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Јовица 
Томић из Липовица за трошкове издржавања.  

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 

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

 
Број:02/1-3695/14        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 28.01.2014.         Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________ 
 
68. 
               На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

ОДЛУКУ  
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Перо 
Симеуновић из Тобута за трошкове 
издржавања и лијечења.  

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 
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Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 

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

 
 

Број:02/1-276/14          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 28.01.2014.          Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________ 
 
69. 
               На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ  

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
100,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Живану 
Радовановићу из Тобута за трошкове 
издржавања и лијечења.  

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број:02/1-272/14           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 29.01.2014.           Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________ 

70. 
          На основу члана 42. Закона о буџетском 
систему Републике Српске – Пречишћени 
текст („Службени гласник РС“, број: 54/08), 
члана 41. и 49. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ  

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Биљани 
Стевић из Тобута за трошкове издржавања.  

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број:02/1-263/14           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 29.01.2014.           Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________ 
 
71. 

На основу члана 2. став 1. тачка ђ. и 
члана 5. став 3. Уредбе о давању сагласности 
на цијене одређених производа и услуга 
("Службени гласник РС", број: 11/11), и члана 
41. Статута општине Лопаре ("Службени 
гласник општине Лопаре", број: 4/05 и 12/09) , а 
по захтјеву ЈКП "Чистоћа" д.о.о. Лопаре, број: 
08/2014 од 27.01.2014. године, Начелник 
општине доноси 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦИЈЕНЕ 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА  
ЈКП ''ЧИСТОЋА'' Д.О.О. ЛОПАРЕ 
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I 
 

Даје се сагласност на цијене 
комуналних услуга утврђених Приједлогом 
цјеновника комуналлних услуга ЈКП „Чистоћа“ 
д.о.о. Лопаре од 23.01.2014. године, а 
примјењиваће се од 01.02.2014. године. 
 

II 
 

Приједлог цјеновника из тачке I овог 
Рјешења налази се у прилогу Рјешења и чини 
његов саставни дио. 
 

III 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Лопаре". 
 

 
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број:02/1-014-4             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 29.01.2014.           Др Радо Савић,с.р. 
________________________________________ 
 
72. 
             На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 6. став 4. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', бр:8/10), 
Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Јеленку 
Пантићу из Пипера, на име једнократне 
новчане помоћи за трошкове издржавања. 
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број:02/1-284/14          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 29.01.2014.         Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________                                                         
 
73. 
             На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ  

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Јовици 
Бабићу из Пилице за трошкове издржавања и 
лијечења.  

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број:02/1-306/14           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 31.01.2014.           Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________ 
 
74. 
              На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
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Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ  

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Кости 
Петковићу из Подгоре за трошкове 
издржавања.  

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 

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

 
 

Број:02/1-316/14          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 03.02.2014.          Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________ 
 
75. 

На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ  
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Драги 
Стјепановићу из Липовица за трошкове 

издржавања.  
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 
Број:02/1-320/14          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 04.02.2014.         Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________ 
 
76. 
             На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему РС-Пречишћени текст 
(''Службени гласник РС'', број: 54/08) и члана 
41. и 49. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:4/05) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
бр:8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
            Одобравају се средства, у износу од 
90,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, 
Републичкој управи за геодетске и имовинско – 
правне послове, у сврху накнаде за кориштење 
података и вршење услуга. 
 

II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

III 
 

              Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“ 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-400-1/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 05.02.2014.            Др Радо Савић,с.р. 
________________________________________ 
 
77. 
              На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему РС-Пречишћени текст 
(''Службени гласник РС'', број: 54/08) и члана 
41. и 49. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:4/05) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
бр:8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
   Одобравају се средства, у износу од 
100,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Окружном 
привредном суду у Бијељини, у сврху таксе за 
покретање стечајног поступка код ЈКП 
„ЕКОКОМ“ Лопаре. 

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-400-1/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 06.02.2014.          Др Радо Савић,с.р. 
________________________________________ 
 
78. 

На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 

гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ  

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
200,00 КМ, из Буџета општине Лопаре, на 
терет позиције буџетска резерва 416129, Ранку 
Симеуновићу из Лопара за трошкове 
изджавања.  
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 
Број:02/1-104/14           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 06.02.2014.           Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________ 
 
79. 
             На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ  
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
150,00 КМ, из Буџета општине Лопаре, на 
терет позиције буџетска резерва 416129, 
Горану Спасојевићу из Вукосаваца за 
трошкове издржавања и лијечења. 
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II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број:02/1-202/14           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 07.02.2014.           Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________ 
80.              
              На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ  
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
150,00 КМ, из Буџета општине Лопаре, на 
терет позиције буџетска резерва 416129, 
Радиславу Томићу  из Лопаре Села за 
трошкове издржавања и лијечења.  

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

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

 
Број: 02/1-412/14         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 07.02.2014.        Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________ 

81. 
             На основу члана 43. став 1. алинеја 8. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број: 101/04, 42/05 и 118/05), 
члана 41. став 1. алинеја 8. Статута Општине 
Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре", 
број: 4/05, 12/09 и 3/13), Начелник општине 
Лопаре,  д о н о с и 
 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 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, 7/10, 8/10, 
10/10, 1/11, 2/11, 4/11, 7/11, 3/12, 6/12, 7/12, 
4/13 и 6/13), у члану 24. став 1. тачка 1. 
подтачкa 1.1. ''Начелник Одјељења'', посебни 
услови мијењају се и гласе: 
 

''Посебни услови: 
             1. Висока стручна спрема правног 
смјера или први циклус студија са најмање 240 
ЕЦТС бодова, 
            2. Најмање три године радног искуства 
у траженом степену образовања  и 
            3. Положен стручни испит за рад у 
општинској  управи.'' 
 

Члан 2. 
 
            У члану 24. став 1. тачка 2. подтачка 
2.1. ''Начелник Одјељења'', посебни услови 
мијењају се и гласе: 

''Посебни услови: 
             1. да има високу стручну спрему 
економског или правног смјера или први 
циклус студија са најмање 240 ЕЦТС бодова, 
             2. да има најмање три године радног 
искуства у траженом степену образовања  и 
             3. да има положен стручни испит за 
рад у општинској  управи.'' 

 
Члан 3. 

 
             У члану 24. став 1. тачка 3. подтачка 
3.1. ''Начелник Одјељења'', посебни услови 
мијењају се и гласе: 

''Посебни услови: 
             1. Висока стручна спрема правног, 
економског, грађевинског или геодетског 
смјера или први циклус студија са најмање 240 
ЕЦТС бодова, 
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            2. Најмање три године радног искуства 
у траженом степену образовања  и 
            3. Положен стручни испит за рад у 
општинској  управи.'' 
 

Члан 4. 
 

             У члану 24. став 1. тачка 3. послије 
подтачке 3.4. ''Самостални   стручни   сарадник 
- Начелник комуналне полиције и комунални 
полицајац'', додаје се нова подтачка 3.5. која 
гласи: 
 
              '3.5.Самостални стручни сарадник – 
комунални полицајац 
 
               Послови и задаци: 

 - обезбјеђује доследну примјену 
Закона о комуналној полицији, 

-   стара   се   о   заштити   уређења   
природе, природних вриједности културно 
историјског наслеђа и његове околине, 

-   врши   надзор   над   примјеном   
прописа   у области комуналних услуга, 

-    предлаже   мјере   за   унапређење   
стања   у области коју надзире, 

-   обавља   и   друге   послове   у   
складу   са законима и општинским прописима. 

 
Самостални   стручни   сарадник   -   

комунални полицајац врши надзор над: 
 
-одржавањем, уређењем,   употребом   

и заштитом комуналних објеката и уређаја, 
- одржавањем и заштитом  јавних 

површина и дрвореда, 
-   одржавањем     културних,   

историјских   и националних споменика и 
спомен обиљежја, 

-   постављањем   назива   фирми,   
натписа   и реклама, 

- одржавањем гробаља и мезарја, 
-   одржавањем  дворишта,   паркинг   

простора, башта, привремених објеката, као и 
других објеката и површина   које   су   од   
утицаја   на   изглед   и   уређење града   и   
других   насељених   мјеста   на   подручју 
општине, 

- одржавањем јавне водоводне мреже 
и јавних излива   (јавних   чесми   и  вањских   
хидраната)   и фонтана, 

-  одржавањем  јавне   канализационе  
мреже, јавних ВЦ-а, те септичких и осочних 
јама, 

-   одржавањем   и   заштитом   корита   
и   обала  ријека   и   других  водених   
површина   на   подручју општине, 

-   одржавањем   вањских   ограда   и   
рукохвата  (мостови, јавна степеништа и 
др.), 

              - одржавањем чистоће на јавним 
површинама,  одвозом кућних отпадака и 
другог   комуналног отпада, као и грађевинског 
и шуто материјала, 

-   постављањем   и   одржавањем   
посуда  (контејнера) и уличних корпи за 
отпатке, 
              - одржавањем јавних депонија, те 
контролом  одвожења, уништавања и 
прераде отпадака, 

- обиљежавањем улица, тргова и 
зграда, 

- заузимањем јавних површина за 
продају роба и продају робе ван простора или 
мјеста одређеног за продају те врсте робе, 

- примјеном одредби одлуке о 
условима и начину извођења концерата, јавних 
манифестација, те коришћења музичке опреме 
у објектима и ван њих, 

- начином истицања државних и 
ентитетских застава, 

- одржавањем пијаца и пијачних 
простора (зелене, бувље, сличне и др.), 

- одржавањем јавних саобраћајних 
површина (плочника, тргова, јавних 
саобраћајница и др.), као и одржавањем јавне 
расвјете, 

- вршењем погребне дјелатности, 
- вршењем димњачарске дјелатности, 
- вршењем одржавања и опремања 

јавних површина, 
- вршењем одржавања спортских 

објеката, кампова, купалишта и излетишта, 
- вршењем јавног превоза лица у 

градском и приградском превозу, 
               - вршењем контроле чистоће 
превозних средстава у јавном градском и 
приградском саобраћају, 
              - вршењем уклањања старих и других 
предмета са јавних површина, ако су исти 
остављени противно прописима општине, 
односно града, 

- одржавањем зграда, 
- одржавањем фасада и кровова, 

               - обиљежавање мјеста гдје се врше 
радови на комуналним уређајима (шахтови, 
канали, бунари и сл.), 

- придржавањем кућног реда у 
зградама, 

- другим пословима из области 
комуналне дјелатности који су утврђени по 
важећим прописима. 
 

Посебни услови:    
 

             1. Висока стручна спрема економског 
смјера или први циклус студија са најмање 240 
ЕЦТС бодова, 
             2. Најмање три године радног искуства 
у траженом степену образовања  и 
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             3. Положен стручни испит за рад у 
општинској  управи.'' 

  
Број извршилаца: .............          1.'' 
 
Досадашња подтачка 3.5. ''Самостални 

стручни сарадник за просторно-планску 
документацију и екологију''  помијера се и 
постаје подтачка 3.6. 
 

Члан 5. 
 
             У члану 24. став 1. тачка 4. подтачка 
4.1. ''Начелник Одјељења'', услови за радно 
мјесто мијењају се и гласе: 
 

''Посебни услови: 
             1. Висока стручна спрема економског 
смјера или први циклус студија са најмање 240 
ЕЦТС бодова, 
             2. Најмање три године радног искуства 
у траженом степену образовања  и 
             3. Положен стручни испит за рад у 
општинској  управи.'' 
 

Члан 6. 
 

            У члану 24. став 1. тачка 4. подтачка 
4.3. ''Самостални стручни сарадник за буџет'', у 
опису послова алинеја ''-Врши контролу и унос  
података са образаца  у систем трезора 
везано за буџетске кориснике и за 
инвестиције'', мијења се и гласи:  
''-Врши контролу и унос  података са образаца  
у систем трезора везано за буџетске 
кориснике, дио Административне службе и за 
инвестиције''. 
                 У условима за радно мјесто 
наведено у ставу 1. овог члана ријечи 
''познавање рада на рачунару'' бришу се.    
 

Члан 7. 
 
 У члану 24. став 1. тачка 4. подтачка 
4.4. мијења се и гласи: 
 

''4.4.  Шеф рачуноводства  и виши  
стручни сарадник за рачуноводствене послове 

 
Опис послова: 

             -   организује   послове   и   задатке   у   
оквиру рачуноводства,   прати   и  примјењује   
прописе   из области   рачуноводства   и   
књиговодства,   примјењује Међународне   
рачуноводствене   стандарде   за   јавни 
сектор, 
            -  припрема   и   попуњава   трезорски   
образац бр.3 за административну службу 
општине, 
           - припрема контни план са 

конкретизацијом  шестоцифрених   рачуна   
према  усвојеној   одлуци   у буџету, 
          -   контролише   и   својим   потписом   на   
свим трезорским обрасцима који се односе на 
потрошачке јединице   Административне   
службе,   потврђује исправност наведених 
конта. 
           -врши усаглашавање и   консолидовање 
књиговодствене   евиденције  трезора   
општине  са евиденцијом буџетских корисника, 
          -врши усаглашавање   пробних   биланса   
и извјештаја са корисницима буџетских 
средстава, 
          -   врши   контирање   завршних   
књижења   и контролу докумената закњижење 
у трезору општине,    

-  припрема   годишње,   кварталне  и 
мјесечне  извјештаје Министарству  
финансија   у   складу   са Правилником о 
начину извјештавања  и МРС РС  за јавни 
сектор, 

- квартално и годишње заприма 
финансијске извјештаје од свих буџетских 
корисника,врши њихово прегледање и 
усаглашавање са главном књигом, 

-  прикупља   сва   документа   за   
контирање   и  књижење,   израђује   налоге   
за   књижење,   иправке   и усаглашавање, 
              - организује   послове   пописа   
имовине и обрачуна амортизације и 
ревалоризације.  

-  врши   усаглашавање   стања   по   
завршеним годишњим   пописима   имовине  са   
књиговодственим стањем, 
              - израђује информације за потребе 
Скупштине општине, Начелника општине и 
других корисника по потреби, 

-  припрема   увјерења   о   подацима   
о   којима Одјељење води евиденцију, 

- врши коначну контролу свих 
образаца прије уноса у систем трезора, 
посебно буџетских корисника, 
               -  овјерава  финансијске  извјештаје  
као  лице одговорно за састављање 
извјештаја, 
               -   предлаже   Одлуку   о   
благајничком максимуму и контролише 
примјену исте, 
               -  контролише  намјенско  трошење  
средстава корисника по достављеним 
извјештајима и предлаже мјере начелнику 
Одјељења, 
               -   припрема   документацију   за   
отварање рачуна платног промета буџета,  
јединственог рачуна трезора,  рачуна  
посебних намјена  и све  остале који  буду 
неопходни за рад општине, 
                - врши поравнање извода трезора и 
                -   обавља   и   друге   послове   по   
наређењу начелника одјељења. 
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Одговорност:   Одговоран   је   за   
законито, благовремено и економично 
обављање послова, као и праћење прописа 
финансијског пословања и одговара за 
закониту примјену истих. За свој рад, 
одговоран је Начелнику   одјељења   и   истом   
подноси   извјештај   о раду. 
 

Услови:  
              1. Висока  или виша стручна спрема 
економског смјера, 
              2. Најмање три године радног искуства 
у траженом степену образовања  и 
              3. Положен стручни испит за 
рачуновође-лиценца, 
              4. Положен стручни испит за рад у 
општинској  управи. 
 

Број извршилаца....................... 1.'' 
 

Члан 8. 
 

У члану 24. став 1. тачка 4. у 
условима за радна мјеста под потачкама 4.5, 
4.7. и 4.8. ријечи ''познавање рада на 
рачунару'' бришу се.  
 

Члан 9. 
 
  У члану 24. став 1. тачка 4. 
послије подтачке 4.5. додаје се подтачка 4.6. 
која гласи: 

''4.6.  Стручни сарадник за унос 
података и административно оперативне 
послове  

 
Опис послова: 

-  уноси у систем  трезорског  
пословања  све  захтјеве   Административне   
службе  за набавку роба и услуга, 

-   врши   обраду   података   у   
главној   књизи трезора,   врши   ажурирање   у  
књижењу   по   датуму, мјесецу и години и 
врши контролу и унос података из трезорских 
образаца  3. и 5,   за потрошачке   јединице 
Административне службе, 

-   обавља   све   послове   уноса   
основних података из трезорских образаца 1,2 
и 4,  

- врши усаглашавање потраживања и 
обавеза и усклађивање жиро-рачуна и 
благајне, 

-  прави налоге исправки и 
усаглашавање са промјенама у контном плану, 

-   врши   претраживање   из   домена   
свог овлаштења, 

- врши унос ручних налога, благајна, 
основна средства и сл. у складу са 
овлаштењем и обавља друге послове у 
модулу главне књиге трезора, 

-   врши   затварање   и   отварање   
периода, сравњење године и излиставање, 

-  прије   обраде  наруџбеница   врши  
обавезну логичну и рачунску контролу 
документа и поднесених образаца, 
              - провјерава   усаглашеност   
примљених  захтјева   са   опреративним   
буџетом   у   сарадњи   са осталим 
службеницима, 

- врши правовремено резервисање 
средстава према потребама и терминима 
неопходних издатака у складу са оперативним 
мјесечним буџетом и Одлуком о извршењу 
буџета, 

-  користи ORACLE – апликацију,  
пријава и одабир подручја рада у оквиру својих 
овлаштења, 
               -   стара   се   о   разврставању,   
сређивању   и чувању   књиговодствених  
докумената   везаних   за административну 
службу и 

-   обавља   и   друге   послове   по   
наређењу начелника одјељења. 

 
               Одговорност:   Оговоран   је   за   
законито, благовремено   и   економично   
извршење повјерених послова из   
надлежности   Одјељења.  За   свој   рад 
одговара Начелнику одјељења. 

 
Услови:  

               1.  Висока стручну спрема економског 
смјера, 
               2. Најмање једна година радног 
искуства у траженом степену образовања  и 
               3.Положен стручни испит за рад у 
општинској  управи. 
 

   Број извршилаца.......................... 1.'' 
 

Члан 10. 
 
                У члану 24. став 1. тачка 8. подтачка 
8.9. ''Виши   стручни   сарадник   за управљање   
и   надзор   над   информационим системом-
администратор система'', у условима ријечи 
''познавање енглеског језика'' бришу се.     
 

Члан 11. 
 
                Овај Правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
''Службеном гласнику општине Лопаре''. 
 

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

НАЧЕЛНИК 
 

Број:02/1-014-131-16/10     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 31.01.2014.                  Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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