
 
                                                                          
                                                                                   

                                        

 

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЛОПАРЕ 
Тел/Факс:055/650-304 

е-mail: lopareso@teol.net 

ГОДИНА 
2017. 

 
Број: 8/17 

    31.05.2017. 

Гласник издаје Скупштина 
општине Лопаре. 
 
Гласник излази по потреби. 

 
1.  
      На основу члана 59. став 1. Закона о 
задужењу, дугу и гаранцијама Републике 
Српске (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 71/12 и 52/14), члана 50. Закона о 
буџетском систему Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
121/12, 52/14, 103/15  и  15/16), члана 39. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 97/16) и 
члана 36.  Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре, на 8. 
сједници одржаној 30. маја 2017. године, 
донијела је 

О Д Л У К У 
о дугорочном кредитном задужењу 

општине Лопаре 

Члан 1. 
      Прихвата се дугорочно кредитно задужење 
општине Лопаре у износу од 1.200.000,00 КМ 
(словима: милиондвијестотинехиљада 
конвертибилних марака) за финансирање 
пренешених обавеза из ранијег периода. 
 

Члан 2. 
      Кредитна средства реализоваће се по 
следећим условима: 

− износ: не више од 1.200.000,00 КМ 
− рок отплате 10 година 
− грејс период: година дана 

− каматна стопа, трошкови реализације 
кредита и остали услови везани за 
кредитирање, одредиће се према 
условима најповољнијег понуђача у 
складу са процедуром реализовања 
јавних набавки на тендеру 

− максимална камата до 6% на годишем 
нивоу фиксно 

− максимални трошкови обраде кредита 
износе до 0,50% једнократно од износа 
кредита, 

− начин осигурања отплате дуга 
регулисаће се уговором са даваоцем 
кредита (бјанко потписани и овјерени 
налози за плаћање са изјавом  за 
попуну налога и бјанко потписане и 
овјерене мјенице са мјеничном 
изјавом). 

 
Члан 3. 

      Проценат тренутне задужености износи 
9,72%, по предложеном дугу и цјелокупном 
доспјелом неизмиреном постојећем дугу, у 
било којој наредној години, није већи од 18% 
остварених редовних прихода у претходној 
фискалној години. Укупно годишње 
оптерећење по постојећим кредитним 
задужењима износи 451.835,00 КМ. 
 

Члан 4. 
      Задужује се Одјељење за финансије 
Општинске управе општине Лопаре да 
прибави одобрење Министарства финансија 
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Републике Српске за предметно задужење, 
сходно важећим законским прописима. 
 

Члан 5. 
      Задужење ће се извршити код 
најповољније комерцијалне банке, која ће бити 
изабрана у складу са Законом о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине. Овлашћује се 
Начелник општине Лопаре да у име општине 
Лопаре, спроведе процедуру јавних набавки за 
избор најповољнијег даваоца кредита, након 
добијања сагласности Министарства 
финансија Републике Српске и потпише уговор 
о кредитном задужењу у складу са овом 
Одлуком. 

 
Члан 6. 

      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 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 
 

Број: 01/1-022-1-92/17      ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 30.05.2017.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
2.  

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број:  97/16) члана 348. став 4.  
Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 124/08, 58/09, 
95/11 и 60/15)  и члана 36. Статута општине 
Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број 6/17 ),  Скупштина општине Лопаре на 8. 
сједници,  одржаној дана 30.05.2017. године,   
д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о замјени непокретности између општине 
Лопаре и Кујунџић Неђе из Бобетина Брда 

 
I 

Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин замјене непокретности између општине 
Лопаре и Кујунџић Неђе из Бобетина Брда.  

 
II 

Мијењају се непокретности у 
власништу Кујунџић (Василије) Неђе из 
Бобетина Брда, општина Лопаре, означене 
као: 

- к.ч.бр. 390 звана ''Биоч'' у нарави 
њива 2. класе, површине 7862 м2 , 
уписана у  лист непокретности број 

65/1 КО Бобетино Брдо, на име 
Кујунџић Василије Неђо, са правом 
својине у дијелу 1/1,  
 
за непокретности у власништву 
општине Лопаре, означене као:  
 

- к.ч.бр. 138/1  звана ''Бук'', пословни 
објекат  у привреди, површине 257 
м

2 
уписан у лист непокретности број 

181/2 КО Бобетино Брдо, на име 
општине Лопаре са правом својине  
у дијелу 1/1 

- к.ч.бр. 138/2  звана ''Бук'', пословни 
објекат  у привреди, површине 162 
м

2 
уписан у лист непокретности број 

181/2 КО Бобетино Брдо, на име 
општине Лопаре са правом својине  
у дијелу 1/1  

- к.ч.бр. 138/1  звана ''Бук'', пашњак 2. 
класе, површине 5270 м2 

уписан у 
лист непокретности број 181/2 КО 
Бобетино Брдо, на име општине 
Лопаре са правом својине  у дијелу 
1/1  
  

III 
Овлашћује се начелник општине 

Лопаре, да након спроведене законске  
процедуре за замјену непокретности описаних 
у члану I ове одлуке, а по прибављеној 
сагласности Правобранилаштва Републике 
Српске, може код овлаштеног нотара 
закључити уговор о замјени непокретности из 
члана I ове одлуке.  
 

IV 
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 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

 
Број: 01/1-022-1-93/17      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 30.05.2017.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
3.                                                                                                                                                                           
                На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број: 97/16), члана 48а. Закона о 
пољопривредним задругама („Службени 
гласник РС“, број: 73/08, 106/09 и 78/11), члана 
25. Правилника о условима и начину давања у 
закуп непокретности пољопривредним 
задругама („Службени гласник РС“, број: 
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123/10 и 57/12) и Рјешења Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
број: 12.03.1.330-1683-2/17 од 12.04.2017. 
године, Скупштина општине Лопаре на 8. 
сједници одржаној дана 30.05.2017. године,     
д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о давању у закуп непокретности 

 
Члан 1. 

 
 Дају се у закуп непокретности означене 
као: 
- к.ч. 255 у површини од 4805 м2, уписана у 
посједновни лист број: 66/1 К.О. Мачковац,  
- к.ч. 289 у површини од 34075 м2, уписана у 
посједновни лист број: 66/1 К.О. Мачковац, 
- к.ч. 289 у површини од 26729 м2, уписана у 
посједновни лист број: 66/1 К.О. Мачковац, 
- к.ч. 291 у површини од 2667 м2, уписана у 
посједновни лист број: 66/1 К.О.  Мачковац, 
- к.ч. 294/1 у површини од 13923 м2, уписана у 
посједновни лист број: 66/1 К.О. Мачковац,   
- к.ч. 351/2 у површини од 406 м2, уписана у 
посједновни лист број: 66/1 К.О. Мачковац,  
- к.ч. 352/1 у површини од 51962 м2, уписана у 
посједновни лист број: 66/1 К.О. Мачковац,   
- к.ч. 353 у површини од 4190 м2, уписана у 
посједновни лист број: 66/1 К.О. Мачковац, 
- к.ч. 399 у површини од 1919 м2, уписана у 
посједновни лист број: 66/1 К.О. Мачковац,   
- к.ч. 401/1 у површини од 269084 м2, уписана у 
посједновни лист број: 66/1 К.О. Мачковац,   
- к.ч. 407/2 у површини од 880 м2, уписана у 
посједновни лист број: 66/1 К.О. Мачковац, 
- к.ч. 409 у површини од 3537 м2, уписана у 
посједновни лист број: 66/1 К.О. Мачковац,   
- к.ч. 411 у површини од 4130 м2, уписана у 
посједновни лист број: 66/1 К.О. Мачковац,  
- к.ч. 290 у површини од 973 м2, уписана у 
посједновни лист број: 66/1 К.О. Мачковац,  
- к.ч. 292 у површини од 2026 м2, уписана у 
посједновни лист број: 66/1 К.О.  Мачковац, 
- к.ч. 293 у површини од 1824 м2, уписана у 
посједновни лист број: 66/1 К.О.  Мачковац, 
- к.ч. 294/1 у површини од 798 м2, уписана у 
посједновни лист број: 66/1 К.О. Мачковац, 
- к.ч. 351/2 у површини од 7749 м2, уписана у 
посједновни лист број: 66/1 К.О. Мачковац, 
- к.ч. 391 у површини од 16892 м2, уписана у 
посједновни лист број: 66/1 К.О. Мачковац, 
- к.ч. 398 у површини од 15463 м2, уписана у 
посједновни лист број: 66/1 К.О. Мачковац, 
- к.ч. 408 у површини од 6359 м2, уписана у 
посједновни лист број: 66/1 К.О. Мачковац, 
- к.ч. 408 у површини од 3565 м2, уписана у 
посједновни лист број: 66/1 К.О. Мачковац, 
- к.ч. 410 у површини од 14611 м2, уписана у 
посједновни лист број: 66/1 К.О. Мачковац. 
 

 Укупна површина непокретности које се 
издају у закуп износи 488567. 

 
Члан 2. 

 
 Непокретности из претходног члана 
дају се у закуп „Фруктум“ д.о.о. Прибој, на 
период од 20 година. 
 

Члан 3. 
 

 Овлашћује се Начелник општине 
Лопаре, да може са „Фруктум“ д.о.о. Прибој, 
закључити уговор о закупу непокретности из 
члана 1. ове Одлуке. 
 

Члан 4. 
 

 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 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

 
Број: 01/1-022-1-94/17       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 30.05.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
4. 
 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16), члана 36. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре на 8. 
редовној сједници одржане дана 30.05.2017. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о прихватању  стручног мишљења – 
урбанистичко техничких услова  

 
I 

 
 Прихвата се стручно мишљење - 
урбанистичко технички услови број: 277/17 од 
29.05.2017. године, за измјену грађевинске 
парцеле к.ч. број: 349/9 у Лопарама и докуп 
дијела градског грађевинског земљишта - к.ч. 
број: 349/1 и 348/1 зв „Лука“ К.О. Лопаре град, 
а који су урађени од стране ЈП “Дирекције за 
изградњу и развој града” Бијељина. 
 

II 
 

 Са наведеним Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима накнадно ће 
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се извршити усклађивање Регулационог плана 
града Лопаре. 

 
III 
 

 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 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

 
Број: 01/1-022-1-95/17        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 30.05.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА 
                           
5. 

На основу члана 18. став 1) и члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), а у вези са чланом 9. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16) и чланом 4. став 3) Правилника о 
поступку директног споразума („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 12/15) 
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 
грађевинског материјала – цемент и арматурне 
мреже за изградњу АБ коловозне конструкције 
на успонима у Мјесној заједници Подгора. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.950,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2017. годину. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

 
 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: 02/5-404-18-1/17        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 12.04.2017.           Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
       
6. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-18-3/17 
Датум, 18.04.2017. године 
       
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 
Лопаре, д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
 

У поступку јавне набавке грађевинског 
материјала – цемент и арматурне мреже за 
изградњу АБ коловозне конструкције на 
успонима у Мјесној заједници Подгора, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
П.У.З.З. „МАЈЕВИЦА - ТОБУТ“ са п.о. 
Лопаре, након разматрања достављене 
Понуде, број: 04/17 од 18.04.2017. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.948,43 КМ, без ПДВ-а, односно 6.959,66 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: шест 
хиљададеветстотинапедесетдевет КМ и 
66/100).  
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“, истовремено са 
упућивањем исте понуђачу који је учествовао у 
поступку јавне набавке. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке грађевинског 
материјала – цемент и арматурне мреже за 
изградњу АБ коловозне конструкције на 
успонима у Мјесној заједници Подгора 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-18-1/17 од 
12.04.2017. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност јавне набавке 
је 5.950,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу П.У.З.З. „МАЈЕВИЦА - ТОБУТ“ са 
п.о. Лопаре, 12.04.2017. године. 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став 2. Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача П.У.З.З. 
„МАЈЕВИЦА - ТОБУТ“ са п.о. Лопаре, број: 
04/17 од 18.04.2017. године, одлучено је као у 
диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Против ове Одлуке може се изјавити 
жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од 
дана пријема исте.  
 
      
      Н А Ч Е Л Н И К 
   Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                 
7. 

На основу члана 18. став 1) и члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), a у вези члана 9. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16) и члана 4. став 3) Правилника о 
поступку директног споразума („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 12/15) 
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 радова 
на зацјевљењу дијела потока на ушћу у 
ријечно корито ријеке „Гњице“ у улици Треће 

мајевичке Бригаде у Лопарама. 
 

II 
 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
5.270,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Финансијска средства за набавку 
радова из члана 1. ове Одлуке обезбјеђују се у 
буџету општине Лопаре за 2017. годину. 
  

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

 
 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: 02/5-404-19-1/17     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 13.04.2017.         Др Радо Савић,  с.р. 
________________________________________ 
 
8. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-19-3/17 
Датум, 20.04.2017. године 
       
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 
Лопаре, д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
 

У поступку набавке радова на 
зацјевљењу дијела потока на ушћу у ријечно 
корито ријеке „Гњице“ у улици Треће мајевичке 
Бригаде у Лопарама, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу „РАН - РАД“ Д.О.О. 
ЛОПАРЕ, након разматрања достављене 
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понуде Понуђача, број: 12/17 од 19.04.2017. 
године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.270,00 КМ, без ПДВ-а, односно 6.165,90 КМ 
(шестхиљадаједнастотинашездесетпет КМ и 
90/100), са урачунатим ПДВ-ом.  
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“, истовремено са 
упућивањем исте понуђачу који је учествовао у 
поступку јавне набавке. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
зацјевљењу дијела потока на ушћу у ријечно 
корито ријеке „Гњице“ у улици Треће мајевичке 
Бригаде у Лопарама, покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-19-1/17 од 13.04.2017. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 5.270,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу „РАН - РАД“ Д.О.О. ЛОПАРЕ, 
18.04.2017. године. 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став 2. Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача „РАН - РАД“ 
Д.О.О. ЛОПАРЕ, број: 12/17 од 19.04.2017. 
године, одлучено је као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Против ове Одлуке може се изјавити 
жалба најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 
пријема исте.  
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 
      
             Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
 

9. 
На основу члана 18. став 1) и члана 90. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), a у вези члана 9. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16) и члана 4. став 3) Правилника о 
поступку директног споразума („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 12/15) 
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 радова 
на изградњи потпорног зида у Мјесној 
заједници Коњиковићи, засеок „Петковићи“. 
 

II 
 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
5.999,97 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Финансијска средства за набавку 
радова из члана 1. ове Одлуке обезбјеђују се у 
буџету општине Лопаре за 2017. годину. 
  

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

 
 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: 02/5-404-24-1/17      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 15.05.2017.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
10. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-24-3/17 
Датум, 29.05.2017. године 
       
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
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са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 
Лопаре, д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
 

У поступку набавке радова на 
изградњи потпорног зида у Мјесној заједници 
Коњиковићи, засеок „Петковићи“, одлучено је 
да се уговор додијели Понуђачу „РАН - РАД“ 
Д.О.О. ЛОПАРЕ, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 20/17 од 
25.05.2017. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.999,97 КМ, без ПДВ-а, односно 7.019,96 КМ 
(седамхиљададеветнаест КМ и 96/100), са 
урачунатим ПДВ-ом.  
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“, истовремено са 
упућивањем исте понуђачу који је учествовао у 
поступку јавне набавке. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
изградњи потпорног зида у Мјесној заједници 
Коњиковићи, засеок „Петковићи“, покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-24-1/17 од 15.05.2017. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 5.999,97 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу „РАН - РАД“ Д.О.О. ЛОПАРЕ, 
18.05.2017. године. 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став 2. Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача „РАН - РАД“ 

Д.О.О. ЛОПАРЕ, број: 20/17 од 25.05 .2017. 
године, одлучено је као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Против ове Одлуке може се изјавити 
жалба најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 
пријема исте.  
 
      
         Н А Ч Е Л Н И К 
      Др Радо Савић, с.р. 
_______________________________________ 
 
11.                

На основу члана 18. став 1) и члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), a у вези члана 9. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16) и члана 4. став 3) Правилника о 
поступку директног споразума („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 12/15) 
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 радова 
на реконструкцији улице Јована Дучића у 
Лопарама, у дужини од 50 метара. 
 

II 
 

Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

Финансијска средства за набавку 
радова из члана 1. ове Одлуке обезбјеђују се у 
буџету општине Лопаре за 2017. годину. 
  

III 
 

За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

 
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: 02/5-404-20-1/17      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 20.04.2017.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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12. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-20-3/17 
Датум, 04.05.2017. године 
      
  
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 
Лопаре, д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
 

У поступку набавке радова на 
реконструкцији улице Јована Дучића у 
Лопарама, у дужини од 50 метара, одлучено је 
да се уговор додијели Понуђачу „БИЈЕЉИНА 
ПУТ“ д.о.о. БИЈЕЉИНА, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 2144/17 од 
27.04.2017. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

6.000,00 КМ, без ПДВ-а, односно 7.020,00 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: седам 
хиљададвадесетстотина КМ и 00/100).  
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“, истовремено са 
упућивањем исте понуђачу који је учествовао у 
поступку јавне набавке. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
реконструкцији улице Јована Дучића у 
Лопарама, у дужини од 50 метара покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-20-1/17 од 20.04.2017. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 

 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу „БИЈЕЉИНА ПУТ“ д.о.о. Бијељина, 
21.04.2017. године. 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став 2. Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача „БИЈЕЉИНА 
ПУТ“ д.о.о. БИЈЕЉИНА, број: 2144/17 од 
27.04.2017. године, одлучено је као у 
диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Против ове Одлуке може се изјавити 
жалба најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 
пријема исте.  
      
      Н А Ч Е Л Н И К 
   Др Радо Савић, с.р. 
_______________________________________ 
 
13.      

На основу члана 18. став 1) и члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), а у вези са чланом 9. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16) и чланом 4. став 3) Правилника о 
поступку директног споразума („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 12/15) 
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 и 
испоруке „Landlock“-а, везивног средства за 
стабилизацију тла, сузбијање прашине и 
прављење путева за потребе општине Лопаре. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.996,16 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2017. годину. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 
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IV 
 
 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: 02/5-404-21-1/17        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 26.04.2017.           Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
       
14. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-21-3/17 
Датум, 04.05.2017. године 
       
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 
Лопаре, д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
 

У поступку набавке набавке и испоруке 
„Landlock“-а, везивног средства за 
стабилизацију тла, сузбијање прашине и 
прављење путева за потребе општине Лопаре, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
„LV INVENTIVE SOLUTIONS“ д.о.о. БАЊА 
ЛУКА, након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 2017-001 од 28.04.2017. 
године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.996,16 КМ, без ПДВ-а, односно 7.015,51 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљадапетнаестстотина КМ и 51/100).  
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“, истовремено са 

упућивањем исте понуђачу који је учествовао у 
поступку јавне набавке. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке који 
подразумијева набавку и испоруку „Landlock“-а, 
везивног средства за стабилизацију тла, 
сузбијање прашине и прављење путева за 
потребе општине Лопаре покренут је Одлуком 
о покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-21-1/17 од 26.04.2017. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 5.996,16 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу „LV INVENTIVE SOLUTIONS“ д.о.о. 
БАЊА ЛУКА, 27.04.2017. године. 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став 2. Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача „LV 
INVENTIVE SOLUTIONS“ д.о.о. БАЊА ЛУКА, 
број: 2017-001 од 28.04.2017. године, одлучено 
је као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Против ове Одлуке може се изјавити 
жалба најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 
пријема исте.  
 
      
        Н А Ч Е Л Н И К 
      
               Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
15. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15 и 15/16 ), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 8/10), Начелник општине Лопаре,               
д о н о с и 
 

  ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 



Страна 10                            Службени гласник општине Лопаре – број 8.                  31.05.2017. 
 

I 
Одобравају се средства у износу од 

300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Симики 
Петровићу 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:  02/1-1250/17     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 08.05.2017.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
  
16. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 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, Нади 
Цвјетковић из Пељава за трошкове лијечења. 

  
II 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
II 
 

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: 02/1-940/17        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 10.05.2017.        Др Радо Савић, с.р.   
________________________________________ 
 
17. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 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, Миладину 
Лакићу из Бријеста 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: 02/1-1467/17       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 16.05.2017.         Др Радо Савић, с.р.  
________________________________________ 
 
18. 
               На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
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број: 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, Радивоју 
Мијатовићу из Пељава 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:02/1-1037/17       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 17.05.2017.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
19. 

  На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 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, Ивици 
Костићу из Веселиновца 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: 02/1-1368/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 19.05.2017.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
20. 

  На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 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, Миросаву 
Трифковићу из Бобетиног Брда 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: 02/1-720/17        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 19.05.2017.        Др Радо Савић, с.р.   
________________________________________ 
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21. 
  На основу члана 43. Закона о 

буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 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, Николи 
Михајловићу из Пирковаца 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: 02/1-1506/17    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 19.05.2017.     Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________  
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