
 
                                                                          
                                                                                   

                                    

 

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЛОПАРЕ 
Тел/Факс:055/650-304 

е-mail: lopareso@teol.net 

ГОДИНА 
2014. 

Број: 3/14 
 

01.04.2014. 

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

 
 
1. 
              На основу члана 80. став 4. Закона о 
уређењу простора и грађењу ("Службени 
гласник Републике Сршпске", број: 40/13), 
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, 3/13  и 
1/14 ), Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана 28.03.2014. године, д о н о с и 
 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању просјечне, коначне 

грађевинске цијене једног квадратног 
метра корисне површине стамбеног  
и пословног простора за 2014 годину  

на подручју општине Лопаре 
 
 

Члан 1.  
 
              Утврђује се просјечна, коначна 
грађевинска цијена 1 м2 корисне површине 
стамбеног простора за 2014. годину на 
подручју општине Лопаре у висини 500,00 КМ и 
просјечна коначна грађевинска цијена 1 м2 
корисне површине пословног простора за 
2014. годину у висини од 800,00 КМ. 
 
 

Члан 2. 
 

               Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лопаре“. 
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-35/14        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 28.03.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
2.  
               На основу члана 30. став 1. алинеја 
12. и члана 72. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 
члана 29. став 1. алинеја 11. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05, 12/09, 3/13 и 1/14), Скупштина 
општине Лопаре на сједници одржаној 
28.03.2014. године,  д о н и ј е л а  је  
 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке о одређивању 
имена улица у насељу Лопаре и обавези 

означавања објеката бројевима 
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Члан 1. 
 

               У Одлуци о одређивању имена улица 
у насељу Лопаре и обавези означавања 
објеката бројевима („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 12/07, 8/10 и 6/12) у 
члану 4. став 3. алинеја 3. ријеч „жутим“ 
замјењује се ријечју „бијелим“. 
 

Члан 2. 
 

               У члану 4. став 3. алинеја 4. ријеч 
„жута“ замјењује се ријечју „бијела“. 
 

Члан 3. 
 

               У члану 4. став 3. послије алинеје 4. 
додаје се нова алинеја 5. која гласи: „- Натписи 
на плочицама се исписују ћириличним и 
латиничним писмом, и то на тај начин да 
натписи буду исписани прво ћириличним 
писмом,“. 
               Досадашње алинеје 5. и 6. постају 
алинеје 6. и 7. 
 

Члан 4. 
 

               У члану 4. став 4. алинеја 2. ријеч 
„жутим“ замјењује се ријечју „бијелим“. 
 

Члан 5. 
 

               У члану 4. став 4. алинеја 3. ријеч 
„жута“ замјењује се ријечју „бијела“. 
 

Члан 6. 
 

               У члану 4. став 4. послије алинеје 3. 
додаје се нова алинеја 4. која гласи: „- Натписи 
на плочицама се исписују ћириличним и 
латиничним писмом, и то на тај начин да 
натписи буду исписани прво ћириличним 
писмом,“. 
              Досадашња алинеја 4. постаје алинеја 
5. 
 

Члан 7. 
 

               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: 01/1-022-1-37/14      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум; 28.03.2014.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 

3.  
На основу члана  30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 
члана 348. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број:124/08, 58/09 и 95/11), члана 6. 
Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 20/12) и члана 29. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број 4/05, 12/09, 3/13 и 1/14),  
Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана 28.03.2014. године, д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У 
о начину и условима продаје 

неизграђеног грађевинског земљишта  
 
I 
 

Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин спровођења лицитације за продају 
неизграђеног грађевинског земљишта у 
својини општине Лопаре:  

 
            1. к.ч.бр. 525/3 звана ''Лопаре '' и кч.бр. 
522/10  звана ''Гај''  укупне површине 97 м2 
уписана у посједовни лист број:212/208 КО 
Лопаре град, а које по земљишнокњижним 
подацима одговарају парцели означеној као 
к.ч.бр. 355/13  СП уписаној у земљишнокњижни  
уложак број: 325 КО Козјак, са правом својине 
у корист општине Лопаре у дијелу 1/1.  
            2. к.ч.бр. 525/4 звана ''Лопаре '' и кч.бр. 
522/9  звана '' Гај ''  укупне површине 75 м2 
уписане у посједовни лист број:212/208 КО 
Лопаре град, а које по земљишнокњижним 
подацима одговарају парцели означеној као 
к.ч.бр. 355/14 СП  уписаној у земљишнокњижни  
уложак број: 325 КО Козјак, са правом својине 
у корист општине Лопаре у дијелу 1/1.  
            3. к.ч.бр. 525/5 звана ''Лопаре '' и кч.бр. 
522/8  звана '' Гај ''  укупне површине 83 м2 
уписане у посједовни лист број:212/208 КО 
Лопаре град, а које по земљишнокњижним 
подацима одговарају парцели означеној као 
к.ч.бр. 355/15 СП уписаној у земљишнокњижни  
уложак број: 325 КО Козјак, са правом својине 
у корист општине Лопаре у дијелу 1/1.  
            4. к.ч.бр. 525/6 звана ''Лопаре '' и кч.бр. 
522/7  звана '' Гај ''  укупне површине 114 м2 
уписане у посједовни лист број:212/208 КО 
Лопаре град, а које по земљишнокњижним 
подацима одговарају парцели означеној као 
к.ч.бр. 355/16 СП  уписаној у земљишнокњижни  
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уложак број: 325 КО Козјак, са правом својине 
у корист општине Лопаре у дијелу 1/1.  
             5. к.ч.бр. 572/16 звана ''Њивице'' 
површине 741 м2 уписане у посједовни лист 
број:212 КО Лопаре град, а које по 
земљишнокњижним подацима одговара 
парцели означеној као к.ч.бр. 74/20 СП   
уписаној у земљишнокњижни  уложак број: 490 
КО Лабуцка, са правом својине у корист 
општине Лопаре у дијелу 1/1.  
 

II 
 

Почетна продајна цијена земљишта из 
претходног члана износи 5,00 КМ по 1 м2 
земљишта.  

 
III 
 

За учешће у поступку лицитације 
учесник је дужан уплатити једнократни износ 
кауције у висини од 10% од почетне продајне 
цијене земљишта за које лицитира,  уплатом 
на жиро рачун општине Лопаре или полагањем 
износа кауције на благајну општине.  

 
IV 
 

Продајну цијену земљишта, учесник 
лицитације са којим ће се закључити 
купопродајни уговор, дужан је уплатити у року 
од 15 (петнаест) дана након закљученог 
поступка лицитације, а предаја земљишта у 
посјед извршиће се у року од 7 (седам) дана 
од дана уплате купопродајне цијене и 
закључења купопродајног уговора,  о чему ће 
се сачинити записник о примопредаји у посјед. 

Све трошкове око израде и провођења 
купопродајног уговора сноси купац. 

 
V 
 

Поступак лицитације спровешће 
Комисија за продају грађевинског земљишта у 
државној својини,  коју је именовала 
Скупштина општине Лопаре. 

 
VI  
 

Овлашћује се начелник да по 
окончаном поступку лицитације може 
закључити уговор о продаји земљишта из 
тачке I ове одлуке.  
 

VII 
 

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: 01/1-022-1-38/14        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 28.03.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                         
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
4. 
               На основу члана 30. став 1. алинеја 
12. и члана 72. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 
члана 29. став 1. алинеја 11. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05, 12/09, 3/13 и 1/14), Скупштина 
општине Лопаре на сједници одржаној 
28.03.2014. године,  д о н и ј е л а  је  
 
 

О Д Л У К У 
о регресирању дијела каматних стопа  

за пољопривредне кредите 
 

Члан 1. 
 

               Општина Лопаре ће регресирати дио 
каматних стопа у износу до 3% на годишњем 
нивоу за пољопривредне кредите намијењене 
за прољетну или јесењу сјетву у 2014. години 
за пољопривредне произвођаче са подручја 
општине Лопаре.   
 

Члан 2. 
 

               Каматна стопа до 3% ће бити 
регресирана за пољопривредне кредите 
реализоване код Павловић Интернатионал 
банк  а.д.Слобомир Бијељина.  
 

Члан 3. 
   
 Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности Општинске управе општине 
Лопаре ће утврдити поступак и услове које су 
пољопривредни произвођачи дужни да испуне 
како би остварили право за регресирање 
дијела каматне столе..  
 

Члан 4. 
  
               Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лопаре“. 
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Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
 

Број: 01/1-022-1-39/14       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум; 28.03.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
5.  
 На основу члана 148б. став 3. 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, 3/13 и 1/14), 
Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној 28.03.2014. године, донијела је 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању предсједника и чланова 
Одбора за жалбе општине Лопаре 

 
I 

 
 У Одбор за жалбе општине Лопаре, 
именују се: 
 
 1. Душан Тошић, дипломирани правник 
из Лопара, 
 2. Јован Вићић, дипломирани правник 
из Лопара и 
 3. Биљана Деспотовић, дипломирани 
правник из Бијељине. 

 
II 
 

 За предсједника Одбора за жалбе 
именује се Душан Тошић, дипломирани 
правник из Лопара. 
 

III 
 

 Одбор за жалбе општине Лопаре у 
складу са Законом о локалној самоуправи, 
одлучује о жалбама службеника, техничких и 
помоћних радника у другом степену на 
рјешења којима се одлучује о њиховим 
правима и дужностима, као и жалбама 
кандидата који су учествовали на јавном 
конкурсу. 
 

IV 
 

 Ово Рјешење 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: 01/1-022-1-36/14      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 28.03.2014.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
_______________________________________ 
 
6. 
          На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у 
вези са чланом 29. Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број 
4/05, 12/09, 3/13 и 1/14), Скупштина општине 
Лопаре на сједници одржаној дана 28.03.2014. 
године,  д о н о с и 
 

 
З А К Љ У Ч А К  

 о измјени Закључка, број: 01/1-013-2/9-15 од 
19.06.2012. године 

  
I 
 

          У Закључку, број: 01/1-013-2/9-15 од 
19.06.2012. године текст ''дио к.ч. број 1082, КО 
Прибој, у површини од 70 м2, уписано у Пл. 
број 34 на име посједника  Душко (Милан) 
Цвјетковић са 1/1'' мијења се и гласи:  

 
          ''к.ч. број:1892/4, КО Прибој, зв. 
Спужиновача, уписана у ЛН,  број 942, на име 
посједника Цвјетковић Милана Душка, а која 
одговара к.ч. број 1082/7СП, уписаној у зк. 
уложак број:338 са правом својине на име 
Цвјетковић (Милана) Душко''. 
 
          Остали дио текста остаје непромијењен. 
 

II 
 
          Овај Закључак 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: 01/1-022-1-41/14        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 28.03.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
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7. 
               На основу члана 81. став 2. под б) 
Закона о заштити од пожара („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 71/12), члана 
30. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 18/13) и члана 29. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05, 12/09, 3/13 и 1/14), Скупштина 
општине Лопаре на сједници  одржаној дана 
28.03.2014. године, донијела је  
 
 

П Л А Н  
намјенског утрошка средстава 
прикупљених по основу накнада   

за реализацију пројеката техничког 
опремања Територијалне 

 ватрогасне јединице за 2014. годину 
 
I 
 

 Овим Планом уређује се питање 
утрошка средстава прикупљених  по основу 
накнада за реализацију пројеката техничког 
опремања Територијалне ватрогасне  јединице 
у 2014. години, и то: оквирна висина средстава 
која се очекују по овом основу, пројекти у које 
ће та средства бити пласирана, износ 
средстава по пројектима, органи надлежни за 
провођење посупка у циљу реализације 
пројеката и рок за њихово провођење. 
 

II 
 

 Планирана средства по основу накнада 
за реализацију пројеката техничког опремања 
Територијалне ватрогасне  јединице  у  2014. 
години  износе 5.000,00 КМ.  

 Уколико у току буџетске године дође 
до повећања прихода из става 1. ове тачке, 
Одјељење за финансије ће иста планирати 
Ребалансом буџета општине Лопаре за 2014. 
годину. 

 
III 
 

 Приходи прикупљени по основу 
накнада за реализацију пројеката техничког 
опремања Територијалне ватрогасне јединице 
у Буџету општине Лопаре у 2014. години 
намјенски ће се користити за: 

 
           1. Трошкове набавке и уградње 
двокрилних врата од алуминијских профилa    
за потребе смјештаја ватрогасног возила у 
висини од 2.700,00   КМ,                 
           2. Трошкове набавке лаке преносне 
пумпе са бензинским или дизел мотором у 
износу до 600,00 КМ,                   

           3. Трошкове набавке млазница са 
рукохватом за напртњаче у износу до 800,00 
КМ, 
           4. Трошкове набавке усисног цријево са 
корпом Ф-52мм/6м у износу до 200,00 КМ, 
           5. Трошкове набавке спојки редуцир 
75/52мм у износу до 170,00 КМ. 
           6. Трошкове набавке дводијелних 
алуминсијских љества од 6 м у износу до 
250,00 КМ, 
           7. Трошкове набавке кључева за 
надземне хидранте у висини до 100,00 КМ,   
           8. Трошкове набавке материјала за 
завршетак радова на крову објекта за смјештај 
возила у износу до 280,00 КМ. 
           9. Трошкове набавке елктро-агрегата 
снаге 2,6 до 3,2 КW у износу до 800,00 КМ. 
           Утрошак средстава из предходног става 
планиран је у Буџету општине Лопаре за 2014. 
годину,  на економском коду 511000 за 
потрошачку јединицу 0125 – Територијална 
ватрогасна јединица. 
 

IV 
 

 Начелник општине Лопаре и надлежно 
одјељење  ће у складу са Законом о јавним 
набавкама  и другим подзаконским  актима 
општине Лопаре, провести поступак јавне 
набавке у циљу реализације пројеката из тачке 
III овог Плана. 
 Координацију и праћење провођења 
овог Плана и намјенски утрошак средстава од 
накнада за реализацију пројеката техничког 
опремања ватрогасних јединица, прате 
Министарство унутрашњих послова и 
Министарство финансија Републике Српске. 
 

V 
 

 Рок за провођење пројеката из овог 
Плана  је 31.12.2014. године. 
 

VI 
 

 Одјељење за финансије је дужно да 
заједно са Територијалном ватрогасном 
јединицом изради годишњи извјештај о 
реализацији средстава за техничко опремање 
Територијалне  ватрогасне јединице и 
изградњу објеката које користи иста за своје 
активности и чување ватрогасне опреме и 
извјештај достави Валади Републике Српске, 
најкасније до 15. јануара наредне године. 
 

VII 
 

 Овај План  ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лопаре“. 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ  

 
 
Број: 01/1-022-1-40/14        ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 28.03.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
 
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА 
 

8.       
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, 60/10 
и 87/13), 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 ископу и затрпавању канала за 
полагање цјевовода, са израдом објеката на 
траси водовода Јабланица - Лопаре, у дужини 
од 7.876,11 м.   

 
II 
 

 Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
31.600,00 КМ. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се 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: 02/5-404-18-1/14        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 10.03.2014.            Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
  
9. 
    
РЕПУБЛИКА СРПСКА            
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-18-5/14  
Датум: 19.03.2014. 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 најповољнијег 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-
18-2/14 од 10.03.2014. године, а који се односи 
на набавку радова на ископу и затрпавању 
канала за полагање цјевовода, са израдом 
објеката на траси водовода Јабланица - 
Лопаре, у дужини од 7.876,11 м, понуде су 
доставили следећи понуђачи: 
 

1.  ''ИНТЕГРАЛ МЦГ''  д.о.о. Лопаре 
2.  УЗР  „ЕКО - СЈАЈ“  Козјак  и 
3.  „РАН-РАД“  д.о.о. Лопаре. 
    

II 
 

 Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је да су понуде свих понуђача 
наведених у тачки I ове Одлуке у потпуности 
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испуниле услове тражене према тендерској 
документацији, те је на основу критеријума 
најниже цијене технички задовољавајуће 
понуде извршено вредновање и утврђен 
следећи редослијед понуђача: 
 

1. „УЗР  „ЕКО - СЈАЈ“  Козјак  
    31.609,14  КМ, са ПДВ-ом,                                             

2. „РАН-РАД“  д.о.о. Лопаре  
    33.882,45  КМ, са ПДВ-ом, 
            3. ''ИНТЕГРАЛ МЦГ''  д.о.о. Лопаре 
     35.027,69   КМ, са ПДВ-ом, 
  
и оцијењено да је најповољнији понуђач: УЗР 
„ЕКО-СЈАЈ''  Козјак са понуђеном цијеном 
радова у износу од 31.609,14 КМ  (словима: 
тридесетједнахиљадашестодевет  и 14/100 
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. 
________________________________________ 
 
10. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-15-5/14 
Датум: 11.03.2014. 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 најповољнијег 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-
15-2/14 од 04.03.2014. године, а који се односи 
на набавку услуга одржавања јавне хигијене и 
јавних зелених површина у насељеним 
мјестима Лопаре, Прибој и Корај за период од 
01.04. до 31.12.2014. године, понуде су 
доставили следећи понуђачи: 
 

1.  ЈКП „ЧИСТОЋА“ д.о.о. Лопаре, 
2.  УЗР „ЕКО-СЈАЈ“ Козјак  и 
3.  „ИНТЕГРАЛ  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. ЈКП „ЧИСТОЋА“ д.о.о. Лопаре      
                39.800,00  КМ, у бруто износу,  
            2. „ИНТЕГРАЛ  МЦГ“ д.о.о. Лопаре        
               43.499,90  КМ, у бруто износу  и  
            3. УЗР „ЕКО-СЈАЈ“ Козјак             
                46.625,67  КМ, у бруто износу, 
  
и оцијењено је да је најповољнији понуђач: 
ЈКП „ЧИСТОЋА“ д.о.о. Лопаре са понуђеном 
цијеном у бруто износу од 39.800,00  КМ 
(словима: тридесетдеветхиљадаосамсто    
КМ).  

 
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 
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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. 
________________________________________ 
 
11. 
 
 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 обављања периодичног љекарског 
прегледа за 13 (тринаест) радника ватрогасаца 
припадника Територијалне ватрогасне 
јединице општине Лопаре. 
 

II 
 

 Предвиђени максимални бруто износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
1.050,00  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: 02/5-404-19-1/14       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 12.03.2014.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
12. 
 На основу члана 4. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 
60/10 и 87/13), 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 90 
плочица са именима улица 45x30 цм и 660 
плочица са кућним бројевима 15x15 цм, за 
насеље градског каракрета Лопаре. 
 

II 
 

 Предвиђени максимални бруто износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
6.990,00  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: 02/5-404-20-1/14         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум:17.03.2014.            Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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13. 
      
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-16-5/13 
Датум: 14.03.2014. 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 најповољнијег 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-
16-2/14 од 05.03.2014. године, а који се односи 
на набавку радова на реконструкцији објекта 
старе школе поред цркве у Прибоју, понуде су 
доставили следећи понуђачи: 
 

1.  , УЗР  „ЕКО - СЈАЈ“ Козјак 
2.  ''ИНТЕГРАЛ МЦГ'' д.о.о. Лопаре  и 
3.  „ПАПИЛОН“ д.о.о. Челић. 
    

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. ''ИНТЕГРАЛ МЦГ'' д.о.о. Лопаре 
     39.931,05  КМ, са ПДВ-ом,                                             

2. „ПАПИЛОН“ д.о.о. Челић  
    46.045,44  КМ, са ПДВ-ом, 

3. УЗР  „ЕКО - СЈАЈ“ Козјак  
    49.122,98  КМ, са ПДВ-ом, 
  
и оцијењено да је најповољнији понуђач: 
''ИНТЕГРАЛ МЦГ'' д.о.о. Лопаре са 
понуђеном цијеном радова у износу од 
39.931,05 КМ  (словима: тридесетдевет 
хиљададеветстотридесетједна  и 05/100 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. 
________________________________________ 
 
14. 
   
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-20-3/14 
Датум: 19.03.2014.  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 додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 

I 
 

 У поступку јавне набавке 660 
(шестошездесет) комада плочица са кућним 
бројевима 15x15 цм и 90 (деведесет) комада 
плочица са називима улица 45x30 цм, за 
насеље градског каракрета Лопаре, примјеном 
поступка директног споразума, након 
разматрања достављене Понуде понуђаћа  
број: 18/14 од 17.03.2014. године, одлучено је 
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да се уговор додијели понуђачу „ГРАВО ТИМ“, 
Душко Поповић с.п. Бања Лука. 

Вриједност Уговора износи 6.981,00 КМ 
(словима: шестхиљада деветсто осамдесет 
једна КМ). У цијену уговора 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. 
________________________________________ 
 
15.       

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 садње и одржавања хортикултурних 
биљака у заштитном појасу старог гробља у 
Лопарама.   

 
II 
 

 Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
12.910,00 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 
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: 02/5-404-21-1/14      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 17.03.2014.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
  
16.       
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-21-5/14 
Датум: 26.04.2014. 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 најповољнијег уговора у поступку 

понуђача  и додјели  јавне набавке  
 

I 
 

 У поступку јавне набавке путем 
Конкурентског захтјева за доставу понуда без 
објаве обавјештења о нбавци број: 02/5-404-
21-2/14 од 17.03.2014. године, а који се односи 
на набавку услуга садње и одржавања 
хортикултурних биљака у заштитном појасу 
старог гробља у Лопарама, понуде су 
доставили следећи понуђачи: 
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1.  УЗР „ЕКО-СЈАЈ“ Козјак, 
             2.„НЕВЕН“д.о.о.Биоинжењеринг 
Бијељина  и 

3.  „ВРТЛАР“ 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. „ВРТЛАР“ д.о.о. Лопаре      
    12.908,61  КМ, са ПДВ-ом, 
             2. „НЕВЕН“ д.о.о. Биоинжењеринг    
                Бијељина 15.993,90  КМ, са ПДВ-ом  
и 
            3. УЗР „ЕКО-СЈАЈ“ Козјак  
    18.977, 99  КМ, са ПДВ-ом, 
  
и оцијењено да је најповољнији понуђач: 
„ВРТЛАР“ д.о.о. Лопаре са понуђеном 
цијеном у износу од 12.908,61 КМ  (словима: 
дванаестхиљададеветстоосам и  61/100 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. 
________________________________________ 
 
 

17.       
 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, 
60/10 и 87/13), 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 
набавкеуслуга за израду и испоруку 
пројектнотехничке документације за извођење 
радова на реконструкцији следећих локалних 
путева на подручју општине Лопаре: 

- локални пут Смиљевац – Пукиш од 
Јовељића брда до регионалног пута Р-458, 
дионица између двије постојеће асфалтне 
дионице, у дужини од 700,00 м, ширине 
асфалта 4,00 м   и 

- локални пут од раскрснице са 
локалним путем Мртвица – Кореташи код куће 
Николе Зарића кроз Мртвицу до границе 
општине Лопаре са Брчко Дистриктом 
(Ражљево), у дужини од 500,00 м, ширине 
асфалта 4,00 м. 
 

II 
 

 Финансијска средства за реализацију 
набавке предметних услуга обезбјеђују се у 
буџету општине Лопаре за 2014. годину, у 
бруто износу од 2.750,00 КМ . 
  

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

 
 
Број: 02/5-404-22-1/14         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум:18.03.2014.            Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
18. 
       
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-22-3/14 
Датум: 24.03.2014.  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 додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 
 
I 
 

У поступку јавне набавке услуга израде 
пројектнотехничке документације за изградњу 
следећих дионица локалних путева на 
подручју општине Лопаре: 
 - Локални пут Смиљевац – Пукиш од 
Јовељића брда до регионалног пута Р-458, 
дионица између двије постојеће асфалтне 
дионице, у дужини од 700,00 м, ширине 
асфалта 4,00 м   и 

- Локални пут од раскрснице са 
локалним путем Мртвица – Кореташи код куће 
Николе Зарића кроз Мртвицу до границе 
општине Лопаре са Брчко Дистриктом 
(Ражљево), у дужини од 500,00 м, ширине 
асфалта 4,00 м ,  

након разматрања достављене Понуде 
понуђача брoj: 40/14 од 21.03.2014. године, 
одлучено је да се уговор додијели понуђачу 
„ПЛАНИНВЕСТ“ д.о.о. Брчко Дистрикт. 

 
Вриједност услуга износи 2.749,50 КМ 

(двијехиљадеседамсточетрдесетдевет и 
50/100 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. 
________________________________________ 
 
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, 60/10 
и 87/13), члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 15/09), Начелник општине 
Лопаре,   д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

Покреће се поступак јавне набавке 
лимарских радова који се изводе на објекту 
Подручне  Основне школе у Мачковцу, према 
захтијеваној спецификацији. 

 
II 
 

 Предвиђени максимални бруто износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
2.030,00  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: 02/5-404-23-1/14       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 20.03.2014.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
20. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
 Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-23-3/14 
Датум: 24.03.2014.  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 додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 

I 
 

 У поступку јавне набавке радова на 
изради и монтажи хоризонталних и 
вертикалних олука, опшивању димњака и 
осталих лимарских радова  на објекту Основне 
школе у Мачковцу, примјеном поступка 
директног споразума, након разматрања 
достављене Понуде понуђача брoj: 40/14 од 
21.03.2014. године, одлучено је да се уговор 
додијели понуђачу Занатско-лимарска радња 
''LIMEX'', с.п. Брчко Дистрикт. 
 

Вриједност радова износи 2.026,72 КМ, 
(словима: двијехиљадедвадесетшест и 72/100 
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. 
________________________________________ 
 
21. 
 
 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, 
60/10 и 87/13), 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 
следећих здравствених услуга: 

- Услуге прегледа и превоза у Хитној 
медицинској помоћи неосигураним лицима 
општине Лопаре у 2014. години  и 

- Систематски преглед дјеце за упис у 
први разред Основне школе у 2014. години. 
 

II 
 

 Предвиђени максимални бруто износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
5.200,00  КМ.  

Финансијска средства за набавку 
предметних услуга обезбјеђују се у буџету 
општине Лопаре за 2014. годину, у складу са 
одредбама члана 9. став (1)  тачка д) и став (2) 
Закона о здравственој заштити (”Службени 
гласник Републике Српске, број: 106/09), у 
сврху суфинансирања дијела ових услуга. 
  

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
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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: 02/5-404-24-1/14         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 24.03.2014.            Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
22. 
 
 На основу члана 4. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05,8/06,24/06,70/06,12/09, 60/10 
и 87/13), 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 
геодестских услуга општини Лоаре, према 
захтијеваној спецификацији. 

 
II 

 
 Процијењена бруто вриједност јавне 
набавке износи 25.750,00 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: 02/5-404-25-1/14        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 31.03.2014.           Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
23. 
 
 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, 60/10 
и 87/13), члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 15/09), Начелник општине 
Лопаре,  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
 
 

I 
 

Покреће се поступак јавне набавке 
радова на изградњи објекта за смјештај паса у 
Мачковцу. 

 
II 
 

 Предвиђени максимални бруто износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
3.600,00  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“. 
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Р Е У Б Л И К А   С Р П С К А 
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 

 
 
Број: 02/5-404-26-1/14        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 31.03.2014.           Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
24. 
               На основу члана 43. и 72. Закона о 
локалној самоуправи ( ''Службени гласник  
РС'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 
члана 41. и 49. Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник  општине Лопаре '', број: 
04/05, 12/09 и 3/13), а у вези са Одлуком о 
одобравању новчаних средстава за 
реализацију пројекта запошљавања 
приправника са високом стручном спремом у 
Општинској управи општине Лопаре, број:01/1-
022-1-14/14 од 31.01.2014. године, Начелник 
општине Лопаре, д о н о с и  
 
 
 

О Д Л У К У 
о пријему приправника у Административну 

службу општине Лопаре 
 

I 
 

У Административну службу општине 
Лопаре  у својству приправника прима се: 
 
             a) Дипломирани економиста 
                 (ВСС) ........................... 1  извршилац. 
 

II 
  

Пријем кандидата извршиће се у 
складу са проведним Јавним конкурсом, 
број:02/1-014-7-1/14 од 05.02.2014. године. 
 

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: 02/1-014-7-6/14  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 01.04.2014.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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