
 
                                                                          
                                                                                   

                                        

 

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЛОПАРЕ 
Тел/Факс:055/650-304 

е-mail: lopareso@teol.net 

ГОДИНА 
2017. 

 
Број: 10/17 

    22.09.2017. 

Гласник издаје Скупштина 
општине Лопаре. 
 

Гласник излази по потреби. 

 
1.  
 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
97/16), члана 22. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“, број: 121/12) и члана 
36. Статута општине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 6/17), 
Скупштина општине Лопаре на 9. сједници 
одржаној 15. септембра 2017. године, донијела 
је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о усвајању Процјене угрожености од 
елементарних непогода и других 

несрећа на подручју општине Лопаре 
 

Члан 1. 
 
 Усваја се Процјена угрожености од 
елементарних непогода и других несрећа на 
подручју општине Лопаре, у предложеном 
тексту. 

 
Члан 2. 

 
 Процјена угрожености од 
елементарних непогода и других несрећа на 
подручју општине Лопаре, израђена је у складу 
са Уредбом о садржају и начину израде Плана 
заштите од елементарне непогоде и друге 
несреће („Службени гласник РС“, број: 68/13) 
уз помоћ невладине организације Центри 

цивилних иницијатива (ЦЦИ). 
 

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 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 
Број: 01/1-022-1-96/17       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 15.09.2017.     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 71. став  4. Закона о 
уређењу простора и грађењу (''Службени 
глсник општине Републике Срспке'', број: 40/13 
и 106/05) и члана 36. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општне  Лопаре", број: 
6/17), Скупштина општина Лопаре на 9. 
сједници одржаној 15. септембра 2017. године, 
д о н о с и  

 
О Д Л У К У 

о куповини непокретности  
 

Члан 1. 
Ради уређења земљишта у складу са 



Страна 2.                            Службени гласник општине Лопаре – број:  10.                      22.09.2017. 
 

Одлуком о доношењу и примјени регулационог 
плана за град Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број 1/02), Општина Лопаре 
купује непокретности – 5 (пет) гаража, 
изграђених у улици  Цара Лазара у Лопарама, 
на парцели означеној као к.п. број 371/19  
уписаној у посједовни лист број: 212 КО 
Лопаре град, на којима право својине имају: 
Антић Сретен из Лопара, Јеремић Игор из 
Брчког, Савић Станко из Лопара, Катанић 
Милица из Лопара и наследници иза покојне 
Пекић Милене, које заступа Дајевић Радмила 
из Лопара.  

Појединачна површина гаража из 
претходног става износи 18 м2.  

 
Члан 2. 

Непокретности – гараже, описане у 
претходном члану, купују се по појединачној 
цијени од 4.000,00 (словима:четирихиљаде) 
КМ, тако да укупна цијена некретнина – гаража 
износи 20.000,00 (словима:двадесетхиљада) 
КМ.  
 

Члан 3. 
По основу ове одлуке закључиће се 

појединачни уговори о куповини 
непокретности-гаража из члана 1. ове одлуке, 
који ће у име општине потписати Начелник 
општине.  
 

Члан 4. 
 Након куповине непокретности из 
члана 1. ове одлуке, приступиће се уређењу 
земљишта у складу са  Одлуком о доношењу и 
примјени регулационог плана за град Лопаре. 
 

Члан 5. 
За провођење ове одлуке задужују се 

Одјељење за финансије и Одјељење за 
просторно уређење и  стамбено - комуналне 
послове.  

 
Члан 6. 

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: 01/1-022-1-97/17      ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 15.09.2017.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
3.                                                                                
           На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и чланa 36. Статута 

општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 6/17),  Скупштина општине 
Лопаре на 9. сједници, одржаној дана 
15.09.2017. године,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Одлуке о оснивању 

права грађења 
  
I 
 

У Одлуци о оснивању права грађења 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
2/16) у члану I  става 2. тачка 3.  име 
''Стјепановић (Стјепана) Гавре из Липовица'', 
замјењује се именом: ''Стјепановић (Гавре) 
Драган из Липовица''.  

.  
II 

 
            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: 01/1-022-1-98/17       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 15.09.2017.     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 9. 
редовној сједници одржаној дана 15.09.2017. 
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: 109/17 од 
28.07.2017. године Пекић (рођ. Ристић) Рујке, 
из Лопара, за измјену грађевинске парцеле  
означене као к.ч. 278/8 уписане у  К.О. Лопаре 
град (у власништву подносиоца захтјева) и 
докупа дијела градског грађевинског 
земљишта означеног као к.ч. 338/17, настало 
цијепањем к.ч. 338/13 уписане у  КО Лопаре 
Град – докуп (у власништву СО Лопаре), а који 
су урађени од стране ЈП “Дирекције за 
изградњу и развој града” Бијељина. 
 



Страна 3.                            Службени гласник општине Лопаре – број:  10.                      22.09.2017. 
 

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

 
II 
 

 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: 01/1-022-1-99/17        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 15.09.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
5.                            
 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 9. 
редовној сједници одржаној дана 15.09.2017. 
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:  УТУ-
191/17 од 28.07.2017. године Симеуновић 
Митра  из Лопара, за формирање нових 
грађевинских парцела и изградњу помоћног 
објекта-гараже, на земљишту означеном као 
к.ч. 307/6 и 310/7 К.О. Лопаре град  (у 
власништву подносиоца захтјева), а који су 
урађени од стране ЈП “Дирекције за изградњу 
и развој града” Бијељина. 
 
 Са наведеним Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима накнадно ће 
се извршити усклађивање Регулационог плана 
града Лопаре. 

 
II 
 

 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: 01/1-022-1-100/17.     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 15.09.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
6.                           

На основу члана 10. став 4. Закона о 
јавним путевима („Службени гласник 
Републике Српске“,број: 89/13), 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 9. 
сједници одржаној 15. септембра 2017. године, 
донијела је 
 

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Одлуке о 

разврставању локалних путева и улица у 
насељеним мјестима на подручју општине 

Лопаре 
 

Члан 1. 
 

У одлуци о разврставању локалних 
путева и улица у насељеним мјестима на 
подручју општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 5/16), члан 2. став 1. 
тачка 5. мијења се и гласи: ''Пут од раскршћа 
са магистралним путем М18 Бијељина-Тузла, 
код цркве у Прибоју, кроз Џемат, до Кршила, тј. 
границе општине Лопаре и општине Сапна 
(ФБиХ) – ''Пут гарде Пантери'', дужине 4,41 КМ. 
 

Члан 2. 
 

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: 01/1-022-1-101/17.     ПРЕДСЈЕДНИК                     
Датум: 15.09.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________
                   
7.                                                                                         
            На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и чланa 36. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 



Страна 4.                            Службени гласник општине Лопаре – број:  10.                      22.09.2017. 
 

Лопаре'', број:6/17),  Скупштина општине 
Лопаре на 9. сједници, одржаној дана 
15.09.2017. године,  д о н о с и 

 
 

ЗАКЉУЧАК 
о исправци грешке у Рјешењу број:475-08/2-

1 од 31.5.1989. године 
  
 

У тексту рјешења Скупштине општине 
Лопаре, број:475-08/2-1 од 31.5.1989. године, 
исправља се следећа грешка:  

- у ставу 1 диспозитива рјешења 
умјесто ријечи: ''дио к.ч. бр.342/3 
пашњак зв. Лука у површини од 18 
м2 уписане у ПЛ 289/01 КО Лопаре 
град која одговара парцели из 
старог кат плана дио к ч бр 333/19 
уписано у зк ул 171 К О Козјак'' 
треба да стоји.''парцела к.ч. бр. 
342/37 у површини од 18 м2 
уписана у ПЛ бр. 212 КО Лопаре 
град''. 

 
           Овај закључак је саставни дио рјешења 
број:475-08/2-1 од 31.5.1989. године. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

Митровић Душан, син Славке из 
Лопара, обратио се Скупштини општине 
Лопаре, са захтјевом за исправку грешке у 
рјешењу Скупштине општине Лопаре, број:475-
08/2-1 од 31.5.1989. године, којим му је уз 
накнаду додијељено грађевинско земљиште 
друштвене својине за градњу гараже у 
Лопарама. Захтјевом се тражи исправка 
грешке у рјешењу јер је погрешно наведен број 
парцеле, због чега се предметно рјешење не 
може књижити код надлежног органа за 
геодетске и имовинско-правне послове.  

На основу увида у документацију 
приложену уз захтјев, односно копију 
катастарског плана број:21.27/952.1-3-219/17 
од 16.08.2017. године издату од стране 
Републичке управе за геодетске и имовинско-
правне послове, Подручна јединица Лопаре и 
скице снимања израђене од стране ''Геоматик'' 
д.о.о. Бијељина,  Пословна јединица Лопаре, 
те на основу увида у рјешење Скупштине 
општине Лопаре, број:475-08/2-1 од 31.5.1989. 
године, закључено је да је захтјев основан, те 
је одлучено као у диспозитиву.  

 
Против овог закључка није допуштена 

жалба. 
 
 
 

 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

 
Број: 01/1-022-1-102/17.     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 15.09.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ           
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
8.  

Након сравњавања са изворним 
текстом и увида у лист непокретности  број: 
181/2 КО Бобетино Брдо, утврђено је да је у 
Одлуци Скупштине општине Лопаре, :01/1-022-
1-93/17 од 30.05.2017. године, (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број 8/17) учињена 
техничка грешка, па на основу члана 168. 
Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
6/17), секретар Скупштине општине Лопаре,                                                                                                                                                               
д о н о с и 
 

И  С  П  Р  А  В  К  У 
Одлуке Скупштине општине Лопаре,  

број: 01/1-022-1-93/17 од 30.05.2017. године 
 

1. У члану II  став 1. бројеви ''138/1'', 138/2 
и 138/1 замјењују се бројем  ''138''.  
 
 

Број:01/2-022-2-51/17 СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
Датум:14.06.2017.           Жељко Тешић, с.р. 
________________________________________ 
 
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА 
 

9.     
На основу члана 18. став (1), члана 87. 

став (2), члана 88. и члана 64. став (1) тачка б) 
Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине („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), 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 нисконапонске 
електромреже са постављањем лед расвјете, 
поред регионалног пута Р458 Лопаре – Тузла, 
у ромском насељу Веселиновац (засеоци 
Милетићи, Божићи и Лукићи). 
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II 
 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
41.815,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре из средстава која су јој донирана од 
стране Министарства за људска права и 
избјеглице Босне и Херцеговине за изградњу и 
унапређење пратеће комуналне 
инфраструктуре у ромским насељима. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак по Kонкурентском захтјеву за доставу 
понуда. Обавјештење о набавци објавиће се 
на Порталу Агенције за јавне набавке БиХ. 

 
IV 
 

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

V 
 
 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: 02/5-404-23-1/17      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 11.05.2017.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
  
10.      
      
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
          Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-23-7/17 
Датум, 09.06.2017. године 
 

На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. и 3. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), а у вези са чланом 36. став 1. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 1/16), и Препоруке 
Комисије за јавне набавке, начелник општине 
Лопаре, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача у 

поступку јавне набавке радова на изградњи 
нисконапонске електромреже са 
постављањем лед расвјете, поред 

регионалног пута Р458 Лопаре – Тузла, у 
ромском насељу Веселиновац  

(засеоци Милетићи, Божићи и Лукићи) 
I                                                                                                   

Прихвата се Препорука Комисије за 
јавне набавке, број: 02/5-404-23-6/17 од 
31.05.2017. године да се уговор за јавну 
набавку радова на изградњи нисконапонске 
електромреже са постављањем лед расвјете, 
поред регионалног пута Р458 Лопаре – Тузла, 
у ромском насељу Веселиновац (засеоци 
Милетићи, Божићи и Лукићи), по 
Конкурентском захтјеву за достављање 
понуда, број: 02/5-404-23-3/17 од 11.05.2017. 
године и Обавјештењу о набавци, број: 15-7-3-
22-3-5/17 од 11.05.2017. године, додијели 
Понуђачу „MEDALJON PROMET“ Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА, Понуда број: 012/17 од 
25.05.2017. године. 

 
II 
 

 Укупна вриједност уговора за 
предметну набавку износи 40.656,75 КМ, без 
ПДВ-а, односно 47.568,40 КМ (словима: 
четрдесетседамхиљадапетстотинашездесетос
ам КМ и 40/100), са урачунатим ПДВ-ом. 
 

III 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Поступак јавне набавке радова на 
изградњи нисконапонске електромреже са 
постављањем лед расвјете, поред регионалног 
пута Р458 Лопаре – Тузла, у ромском насељу 
Веселиновац (засеоци Милетићи, Божићи и 
Лукићи) покренут је Одлуком о покретању 
поступка, број: 02/5-404-23-1/17 од 11.05.2017. 
године.  

Јавна набавка проведена је путем 
Конкурентског захтјева за достављање понуда, 
број: 02/5-404-23-3/17 од 11.05.2017. године. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 
15-7-3-22-3-5/17 објављено је на Порталу 
јавних набавки дана 11.05.2017. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 41.815,00 КМ, без ПДВ-а. 
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Уговорни орган доставио је тендерску 
документацију на адресе 7 (седам) 
потенцијалних понуђача: 
 - „SIMING TRADE“ Д.О.О. ФОЧА, 
 - „LUMINOS“ Д.О.О. САРАЈЕВО, 
 - „MEDALJON PROMET“ Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА, 
 - „TELEFONIJA VIDAKOVIĆ“ Д.О.О. 
ДОБОЈ, 
 - „ЕLMONT“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА, 
 - „ENERGIJA“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА и 
 - „CONRAM“ Д.О.О. БРЧКО.  

Комисија за јавну набавку именована је 
Рјешењем, број: 02/5-404-23-2/17 од 
11.05.2017. године. 

На адресу Уговорног органа 
благовремено су пристигле 4 (четири) понуде. 

Комисија је благовремено извршила 
отварање пристиглих понуда, дана 26.05.2017. 
године у 12:15h. Записник са отварања понуда 
је благовремено достављен свим понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне набавке. 

У поступку анализе пристиглих понуда 
Комисија је утврдила да су укупно запримљене 
4 (четири) понуде, да није стигла ниједна 
неблаговремена понуда и да су понуде 
понуђача „CONRAM“ д.о.о. Брчко, „ELMONT“ 
д.о.о. Бијељина, „SIMING TRADE“ д.о.о. Фоча и 
„MEDALJON PROMET“ д.о.о. Бијељина 
прихватљиве. 
 У поступку доношења ове Одлуке 
посебно су цијењене чињенице да је Комисија 
правилно и потпуно извршила оцјену 
квалификованости понуђача, те оцјену 
приспјелих понуда, сходно критеријима из 
Тендерске документације. 
 У поступку оцјене проведеног поступка, 
начелник општине није нашао пропусте, нити 
разлоге који би били основ за неприхватање 
Препоруке Комисије за јавну набавку. 
 Наиме, у поступку је оцијењено да је 
Комисија у свему правилно поступила, те да је 
избор најповољнијег понуђача извршен у 
складу са Законом о јавним набавкама, 
подзаконским актима и Тендерском 
документацијом. Увидом у приложену 
документацију, неспорно је да је изабрани 
понуђач најбоље оцијењен због најниже 
цијене, како слиједи: 
 

НАЗИВ/ИМЕ ПОНУЂАЧА 
УКУПНА ЦИЈЕНА 

ПОНУДЕ  
БЕЗ ПДВ-а 

1. „MEDALJON 
PROMET“ д.о.о. 
Бијељина 40.656,75 КМ 

2. „CONRAM“ д.о.о. 
Брчко 49.420,60 КМ 

3. „ELMONT“ д.о.о. 
Бијељина 51.022,43 КМ 

4. „SIMING TRADE“ 58.635,00 КМ 

д.о.о. Фоча 
 
 Изабрани понуђач „MEDALJON 
PROMET“ д.о.о. Бијељина је изабран 
примјењујући критериј најниже цијене, која је 
понуђена у износу од 40.656,75 КМ, без ПДВ-а 
(укупна цијена са ПДВ-ом износи: 47.568,40 
КМ) и његова понуда у потпуности испуњава 
услове предвиђене тендерском 
документацијом. 
 Из наведених разлога, примјеном 
члана 64. став 1) тачка б), најнижа цијена, 
одлучено је као у диспозитиву. 

Изабрани понуђач дужан је да у року 
од 7 (седам) дана од дана пријема ове Одлуке 
достави оригинале или овјерене копије 
документације којом потврђује  вјеродостојност 
достављене изјаве и испуњеност услова из 
члана 45. став 2. тачке од а) до д) Закона о 
јавним набавкама БиХ. 

Уколико изабрани понуђач у горе 
наведеном року не достави тражену 
документацију уговорни орган  ће у складу са 
чланом 72. став 3. тачка а) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), доставити приједлог уговора оном 
понуђачу чија је понуда по ранг-листи одмах 
након понуде најуспјешнијег понуђача. 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-
404-23-5/17 од 31.05.2017. године саставни је 
дио ове Одлуке. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Против ове Одлуке дозвољена је 

жалба, која се може изјавити најкасније у року 
од 5 (пет) дана од дана пријемa исте. 

Жалба се изјављује Уговорном органу 
у писаној форми, директно или препорученом 
поштанском пошиљком. 
         
       Н А Ч Е Л Н И К 
              Др Радо Савић, с.р.              
                      
Доставити: 
- „CONRAM“ д.о.о. Брчко, 
- „ELMONT“ д.о.о. Бијељина 
- „SIMING TRADE“ д.о.о. Фоча, 
- „MEDALJON PROMET“ д.о.о. Бијељина, 
- евиденцији и 
- архиви. 
________________________________________ 
 
11. 

На основу члана 82. став 3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 8. 
Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14) те одредби 
Правилника о поступку додјеле уговора о 
услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
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66/16) 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 
медијског праћења и оглашавања путем 
електронских медија активности Општинске 
управе општине Лопаре, Начелника општине и 
Предсједника Скупштине општине, уз 
емитовање обавјештења, огласа и честитки. 

Наведене услуге предвиђене су у 
Анексу II дио Б Закона о јавним набавкама БиХ 
и на њих се у складу са чланом 8. Закона 
примјењује посебан режим. 
 

II 
 

За реализацију набавке из члана 1. ове 
Одлуке одобравају се финансијска средства у 
износу од 5.600,00 КМ, без урачунатога ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2017. годину. 
 

III 
 

Закључење уговора или другог правног 
посла у циљу реализације предметне јавне 
набавке провест ће се у складу са 
овлаштењима утврђеним законом и општим 
актима уговорног органа. 

 
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: 02/5-404-25-1/17     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 25.05.2017.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
      
12. 

На основу члана 59. и 82. став 3) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16), а у 
вези са чланом 67. и 88. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 6/17), члана 70. и члана 8. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), 
Правилника о поступку додјеле уговора о 
услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 
66/16) и члана 36. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 1/16), Начелник 
општине Лопаре, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача  

у поступку додјеле уговора о услугама из 
Анекса II дио Б  

 
I 

 
У поступку додјеле уговора о услугама 

из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама, 
за који је на web страници општине Лопаре 
објављен позив, дана 25.05.2017. године, а 
који се односи на набавку услуга медијског 
праћења и оглашавања путем електронских 
медија активности Општинске управе општине 
Лопаре, Начелника општине и Предсједника 
Скупштине општине, уз емитовање 
обавјештења, огласа и честитки, понуду је 
доставио сљедећи понуђач: 
 

1. „ХИТ“ Д.О.О. БРЧКО 
 
II  

 
 Након разматрања достављене понуде 
установљено је да је понуда понуђача 
наведеног у тачки I ове Одлуке у потпуности 
испунила услове наведене у Позиву за 
достављање понуде, те је на основу тога 
прихваћена понуда: 
 

„ХИТ“ Д.О.О. БРЧКО 
са понуђеном цијеном у износу од 5.600,07 

КМ без ПДВ-а,  
односно 6.552,08 КМ, са урачунатим ПДВ-ом 
 

III 
 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-
404-25-5/17 од 12.06.2017. године је саставни 
дио ове Одлуке. 

 
IV 
 

Против ове Одлуке дозвољена је 
жалба која се може изјавити најкасније у року 
од 5 (пет) дана од дана пријемa исте. 

Жалба се изјављује уговорном органу у 
писаној форми директно или препорученом 
поштанском пошиљком. 

Жалба се подноси у довољном броју 
примјерака, који не може бити мањи од три, 
како би могла бити уручена квалификованом 
кандидату или изабраном понуђачу и другим 
странкама у поступку. 
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V 
 

 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: 02/5-404-25-7/17     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 12.06.2017.        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), 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 асфалтирању пута у Мјесној заједници 
Прибој, засеок Тасовци, у дужини од 81,00 
метар. 
 

II 
 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
5.987,46 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: 02/5-404-26-1/17     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 09.06.2017.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 

14. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-26-3/17 
Датум, 15.06.2017. 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 
члана 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 
асфалтирању пута у Мјесној заједници Прибој, 
засеок Тасовци, у дужини од 81,00 метар, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
„БИЈЕЉИНА ПУТ“ д.о.о. БИЈЕЉИНА, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 3106/17 од 14.06.2017. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.995,10 КМ, без ПДВ-а, односно 7.014,27 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: седам 
хиљадачетрнаест КМ и 27/100).  
 

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 
асфалтирању пута у Мјесној заједници Прибој, 
засеок Тасовци, у дужини од 81,00 метар 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-26-1/17 од 
09.06.2017. 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 5.987,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
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 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу „БИЈЕЉИНА ПУТ“ д.о.о. Бијељина, 
12.06.2017. 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: 3106/17 од 
14.06.2017. 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 18. став 1) и члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), а у вези с 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, испоруке 
и монтаже канцеларијског намјештаја за 
потребе опремања канцеларије за сарадњу са 
дијаспором. 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 4.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре из средстава која су јој дозначена од 
стране Министарства за људска права и 
избјеглице Босне и Херцеговине, кроз 
реализацију пројекта „Отварање канцеларије 
за сарадњу са дијаспором“. 
 
 
 

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: 02/5-404-27-1/17      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 19.06.2017.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
16. 
                     
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-27-3/17 
Датум, 23.06.2017. 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 која обухвата 
набавку, испоруку и монтажу канцеларијског 
намјештаја за потребе опремања канцеларије 
за сарадњу са дијаспором, одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу САМОСТАЛНА 
СТОЛАРСКА РАДЊА „ТЕШИЋ“ ПИРКОВЦИ, 
након разматрања достављене Понуде, број: 
6/17 од 20.06.2017. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

4.000,00 КМ (словима: четирихиљаде КМ и 
00/100). Изабрани понуђач се не налази у 
систему ПДВ-а. 
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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 која обухвата 
набавку, испоруку и монтажу канцеларијског 
намјештаја за потребе опремања канцеларије 
за сарадњу са дијаспором покренут је Одлуком 
о покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-27-1/17 од 19.06.2017. 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 4.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу САМОСТАЛНА СТОЛАРСКА 
РАДЊА „ТЕШИЋ“ ПИРКОВЦИ, дана 
19.06.2017. године. 
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, 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 САМОСТАЛНА СТОЛАРСКА РАДЊА 
„ТЕШИЋ“ ПИРКОВЦИ, број: 6/17 од 20.06.2017. 
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. 
________________________________________ 
 
17.                            

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 санацији локалног пута у Мјесној заједници 
Подгора, на двије локације: заселак Орловине, 
у близини куће Момчила Јовановића у дужини 
од 500 метара и заселак Потраш у дужини од 
300 метара. 
 

II 
 

Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
5.947,50 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: 02/5-404-28-1/17      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 26.06.2017.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                           
18. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-28-3/17 
Датум, 30.06.2017. године 
   
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б), 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 
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 
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Члан 1. 
 

У поступку набавке радова на санацији 
локалног пута у Мјесној заједници Подгора, на 
двије локације: заселак Орловине, у близини 
куће Момчила Јовановића у дужини од 500 
метара и заселак Потраш у дужини од 300 
метара, одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу Аутопревозник „Aleksi ć Company“ 
Брчко, након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 3/17 од 29.06.2017. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.947,50 КМ, без ПДВ-а (словима: петхиљада 
деветстотиначетрдесетседам КМ и 50/100 КМ). 
Изабрани понуђач није у систему ПДВ-а. 
 

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 
санацији локалног пута у Мјесној заједници 
Подгора, на двије локације: заселак Орловине, 
у близини куће Момчила Јовановића у дужини 
од 500 метара и заселак Потраш у дужини од 
300 метара, покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-28-1/17 
од 26.06.2017. 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 5.947,50 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу Аутопревозник „Aleksić Company“ 
Брчко, 28.06.2017. 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 
Аутопревозник „Aleksić Company“ Брчко, број: 
3/17 од 29.06.2017. 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. 
________________________________________ 
 
19.       

На основу члана 18. став 1), члана 87. 
став 2), члана 88. и члана 64. став 1) тачка (б) 
Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине („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), 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 каменог сепарисаног агрегата, 
фракције 0,00 – 60,00 mm, за потребе санације 
локалних и некатегорисаних макадамских 
путева који су оштећени клизиштима и 
поплавама током 2014. и 2015. године у 
Мјесним заједницама Вукосавци и Подгора у 
укупној количини од 1.450 m3. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 49.300,00 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 по Конкурентском захтјеву за 
достављање понуда. 

 
IV 
 

 Критеријум који ће се примјењивати за 
додјелу уговора је најнижа цијена понуде.  
 

V 
 
 Ова Oдлука 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: 02/5-404-29-1/17       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 26.06.2017.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
20.       
 
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
       Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-29-7/17 
Датум, 13.07.2017. године 
 

На основу члана 64. став 1. тачка б), 
члана 70. став 1. и 3. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), а у вези са чланом 36. став 1. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16), и Препоруке Комисије за јавне 
набавке, начелник општине Лопаре, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача у 

поступку јавне набавке 
каменог сепарисаног агрегата 

  
I 

 
Прихвата се Препорука Комисије за 

јавне набавке, број: 02/5-404-29-6/17 од 
10.07.2017. године да се уговор за набавку и 
испоруку каменог сепарисаног агрегата, 
фракције 0,00 – 60,00 mm за потребе санације 
локалних и некатегорисаних макадамских 
путева који су оштећени клизиштима и 
поплавама током 2014. и 2015. године у 
Мјесним заједницама Вукосавци и Подгора у 
укупној количини од 1.450 m3 додијели 
Понуђачу П.У.З.З. „МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“ са 
п.о. ЛОПАРЕ, Понуда број: 4/17 од 07.07.2017. 
године, по Конкурентском захтјеву за 
достављање понуда, број: 02/5-404-29-3/17 од 
26.06.2017. године и Обавјештењу о набавци, 
број: 15-7-1-26-3-6/17 од 26.06.2017. године. 

 
II 
 

 Укупна вриједност уговора за 
предметну набавку износи 49.300,00 КМ, без 
ПДВ-а, односно 57.681,00 КМ (словима: 
педесетседамхиљадашестстотинаосамдесетје
дна KM и 00/100), са урачунатим ПДВ-ом. 
 
 
 

III 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Поступак јавне набавке покренут је 
Одлуком о покретању поступка, број: 02/5-404-
29-1/17 од 26.06.2017. године. Јавна набавка 
проведена је путем Конкурентског захтјева за 
доставу понуда, број: 02/5-404-29-3/17 од 
26.06.2017. године. 
 Обавјештење о јавној набавци, број: 
15-7-1-26-3-6/17 објављено је на Порталу 
јавних набавки, дана 26.06.2017. године. 
 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 49.300,00 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган упутио је Захтјев за 
доставу понуда на адресе тројице понуђача: 
„Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина, П.У.З.З. 
„Мајевица-Тобут“ са п.о. Лопаре и „Рудинг“ а.д. 
Угљевик. 

Захтјев за преузимање тендерске 
документације путем електронске поште 
упутио је један понуђач: „GALAX-niskogradnja“ 
д.д. Брчко. 

Комисија за јавну набавку именована је 
Рјешењем, број: 02/5-404-29-2/17 од 
26.06.2017. године. 

На адресу уговорног органа 
благовремено је стигла једна понуда: 

 
• П.У.З.З. „МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“  

са п.о. Лопаре. 
 
Комисија је благовремено извршила 

отварање пристигле понуде, дана 07.07.2017. 
године у 12:15h. Записник са отварања понуда 
је благовремено достављен понуђачу који је 
учествовао у поступку јавне набавке. 
 У поступку анализе пристиглих понуда 
Комисија је утврдила да је запримљена 1 
(једна) понуда, да није стигла ниједна 
неблаговремена понуда и да је понуда 
понуђача П.У.З.З. „Мајевица-Тобут“ са п.о. 
Лопаре прихватљива. 
 У поступку доношења ове Одлуке 
посебно су цијењене чињенице да је Комисија 
правилно и потпуно извршила оцјену 
квалификованости понуђача, те оцјену 
приспјеле понуде, сходно критеријима из 
Тендерске документације. 
 У поступку оцјене проведеног поступка, 
начелник Општине није нашао пропусте, нити 
разлоге који би били основ за неприхватање 
Препоруке Комисије за јавне набавке. 
 Наиме, у поступку је оцијењено да је 
Комисија у свему правилно поступила, те да је 
избор најповољнијег понуђача извршен у 
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складу са Законом о јавним набавкама и 
тендерском документацијом. 
 Понуда Понуђача П.У.З.З. „Мајевица-
Тобут“ са п.о. Лопаре у потпуности је испунила 
услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног 
одлучено као у диспозитиву Одлуке. 

Изабрани понуђач дужан је да у року 
од 7 (седам) дана од дана пријема ове Одлуке 
достави Потврду надлежне пореске управе  на 
основу које се може утврдити да уредно 
измирује обавезе за пензијско, инвалидско и 
здравствено осигурање и Потврду 
надлежне/их институција о уредно измиреним 
обавезама по основу директних и индиректних 
пореза. Достављени докази морају бити 
оригинали или овјерене копије, не старији од 
три мјесеца, рачунајући од дана достављања 
понуде. 

Остала документација из члана 45. 
став 2. Закона о јавним набавкама достављена 
је уз Понуду. 

Уколико изабрани понуђач у горе 
наведеном року не достави тражену 
документацију уговорни орган ће, у складу са 
чланом 69. став 2. тачка д) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), поништити поступак јавне набавке. 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-
404-29-5/17 од 10.07.2017. године саставни је 
дио ове Одлуке. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Против ове Одлуке дозвољена је 

жалба, која се може изјавити најкасније у року 
од 5 (пет) дана од дана пријемa исте. 

Жалба се изјављује Уговорном органу 
у писаној форми, директно или препорученом 
поштанском пошиљком. 
 
                                            Н А Ч Е Л Н И К 
   Др Радо Савић, с.р. 
         
ДОСТАВИТИ: 
- П.У.З.З. „МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“ са п.о. Лопаре, 
- евиденцији и 
- архиви. 
________________________________________ 
 
21. 

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 уређењу приступног пута према манастиру 
„Рожањ“, Мјесна заједница Прибој у дужини од 
6.000 метара. 

II 
 

Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
5.850,00 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: 02/5-404-30-1/17         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 29.06.2017.            Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
22. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-30-3/17 
Датум, 06.07.2017. 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 уређењу 
приступног пута према манастиру „Рожањ“, 



Страна 14.                            Службени гласник општине Лопаре – број:  10.                      22.09.2017. 
 

Мјесна заједница Прибој у дужини од 6.000 
метара, одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу УСЛУЖНО – РОВОКОПАЧКА 
ДЈЕЛАТНОСТ „ИСКОП НЕГО“ ПРИБОЈ, 
након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 5/17 од 04.07.2017. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.850,00 КМ (петхиљадаосамстотинапедесет 
КМ и 00/100). Изабрани понуђач није ПДВ 
обвезник. 

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 
уређењу приступног пута према манастиру 
„Рожањ“, Мјесна заједница Прибој у дужини од 
6.000 метара, покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-30-1/17 од 29.06.2017. 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 5.850,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу УСЛУЖНО – РОВОКОПАЧКА 
ДЈЕЛАТНОСТ „ИСКОП НЕГО“ ПРИБОЈ, 
04.07.2017. године. 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, 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 УСЛУЖНО – РОВОКОПАЧКА 
ДЈЕЛАТНОСТ „ИСКОП НЕГО“ ПРИБОЈ, број: 
5/17 од 04.07.2017. 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.  
_______________________________________ 

23. 
На основу члана 18. став 1) и члана 90. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), а у вези с 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 за потребе изградње 
Мјесног дома у Мјесној заједници Козјак. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.995,65 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: 02/5-404-31-1/17     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 04.07.2017.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________
              
24.   
       
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-31-3/17 
Датум, 10.07.2017. године 
       
 На основу члана 64. став 1. тачка б), 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 
6. Правилника о поступку директног споразума 
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(„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 грађевинског 
материјала за потребе изградње Мјесног дома 
у Мјесној заједници Козјак, одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу „LD“ д.о.о. 
Бијељина, РЈ Лопаре, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 01/17 од 
06.07.2017. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.995,65 КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 
7.014,90 КМ (словима: седамхиљадачетрнаест 
КМ и 90/100 КМ), 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 грађевинског 
материјала за потребе изградње Мјесног дома 
у Мјесној заједници Козјак покренут је Одлуком 
о покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-31-1/17 од 04.07.2017. 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 5.995,65 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу „LD“ д.о.о. Бијељина, РЈ Лопаре, 
дана, 04.07.2017. године. 
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, 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 „LD“ д.о.о. Бијељина, РЈ Лопаре, 
број: 01/17 од 06.07.2017. 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. 
________________________________________ 
 
25.    

На основу члана 18. став (1), члана 87. 
став (2), члана 88. и члана 64. став (1) тачка б) 
Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине („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), 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 стамбене јединице за 
шесточлану породицу Лазара Зарића и 
асфалтирање дијела локалног пута за мјесно 
гробље у Мјесној заједници Лопаре, засеок 
Веселиновац. 
 

II 
 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
52.131,11 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре из средстава која су јој донирана од 
стране Министарства за људска права и 
избјеглице Босне и Херцеговине за 
побољшање услова живота ромских породица, 
кроз унапређење услова становања и 
комуналне инфраструктуре. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак по Kонкурентском захтјеву за доставу 
понуда. Обавјештење о набавци објавиће се 
на Порталу Агенције за јавне набавке БиХ. 

 
IV 
 

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

V 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
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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: 02/5-404-32-1/17     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 28.07.2017.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
26.      
                                        
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
        Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-32-7-1/17 
Датум, 29.08.2017. године 
 
 

На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. и 3. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), а у вези са чланом 36. став 1. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 1/16), и Препоруке 
Комисије за јавне набавке, начелник општине 
Лопаре, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача у 
поступку јавне набавке радова на 

асфалтирању дијела локалног пута за 
мјесно гробље у Мјесној заједници Лопаре, 

засеок Веселиновац, од постојећег 
асфалта до зграде у гробљу, дужине 190 
метара, ширине 2,6 метара – ЛОТ – 2 

I 

Прихвата се Препорука Комисије за 
јавне набавке, број: 02/5-404-32-6/17 од 
29.08.2017. године да се уговор за јавну 
набавку радова на асфалтирању дијела 
локалног пута за мјесно гробље у Мјесној 
заједници Лопаре, засеок Веселиновац, од 
постојећег асфалта до зграде у гробљу, 
дужине 190 метара, ширине 2,6 метара – ЛОТ - 
2, по Конкурентском захтјеву за достављање 
понуда, број: 02/5-404-32-3/17 од 28.07.2017. 
године и Обавјештењу о набавци, број: 15-7-3-
32-3-8/17 од 28.07.2017. године, додијели 
Понуђачу „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ, 
понуда број: 31/17 од 10.08.2017. године. 

 
 
 

II 
 

Укупна вриједност предметне набавке 
износи 15.431,30 КМ, без ПДВ-а, односно 
18.054,62 КМ (словима: осамнаестхиљада 
педесетчетири КМ и 62/100), са урачунатим 
ПДВ-ом. 
 

III 
 

 Приједлог уговора о набавци 
доставиће се на потпис изабраном понуђачу 
по протеку рока од 15 дана, рачунајући од 
дана када су сви понуђачи обавијештени о 
избору најповољнијег понуђача. 
 

IV 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“, истовремено са 
упућивањем исте понуђачима који су 
учествовали у поступку јавне набавке, у складу 
са чланом 71. Закона о јавним набавкама. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Поступак јавне набавке покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-32-1/17 од 28.07.2017. године.  

Јавна набавка проведена је путем 
Конкурентског захтјева за достављање понуда, 
број: 02/5-404-32-3/17 од 28.07.2017. године. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 
15-7-3-32-3-8/17 објављено је на Порталу 
јавних набавки дана 28.07.2017. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 13.604,80 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган доставио је тендерску 
документацију сљедећим понуђачима: 
 - „РАН - РАД“ Д.О.О. ЛОПАРЕ, 
 - „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ, 
 - „ПАПИЛОН“ Д.О.О. КОРАЈ – ЧЕЛИЋ и 
 - „ВИНКОВИЋ“ Д.О.О. ОШТРА ЛУКА.  
 

Комисија за јавну набавку именована је 
Рјешењем, број: 02/5-404-32-2/17 од 
28.07.2017. године. 

На адресу Уговорног органа 
благовремено су пристигле 3 (три) понуде. 

Комисија је благовремено извршила 
отварање пристиглих понуда, дана 11.08.2017. 
године у 11:15h. Записник са отварања понуда 
је благовремено достављен свим понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне набавке. 

У поступку анализе пристиглих понуда 
Комисија је утврдила сљедеће:  

• да је укупан број пристиглих понуда 3 
(три). 
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• да је благовремено запримљено 3 (три) 
понуде. 

• да је неблаговремено запримљено 0 
(нула) понуда. 

• да су пристигле понуде понуђача 
прихватљиве. 
 
У поступку доношења ове Одлуке 

посебно су цијењене чињенице да је Комисија 
правилно и потпуно извршила оцјену 
квалификованости понуђача, те оцјену 
приспјелих понуда, сходно критеријима из 
Тендерске документације. 
 У поступку оцјене проведеног поступка, 
Начелник општине није нашао пропусте, нити 
разлоге који би били основ за неприхватање 
Препоруке Комисије за јавну набавку. 
 Наиме, у поступку је оцијењено да је 
Комисија у свему правилно поступила, те да је 
избор најповољнијег понуђача извршен у 
складу са Законом о јавним набавкама, 
подзаконским актима и Тендерском 
документацијом. Увидом у приложену 
документацију, неспорно је да је изабрани 
понуђач најбоље оцијењен због најниже 
цијене, како слиједи: 
 

НАЗИВ/ИМЕ ПОНУЂАЧА 
УКУП. ЦИЈЕНА 

ПОНУДЕ  
БЕЗ ПДВ-а 

1. „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
д.о.о. Лопаре 15.431,30 КМ 

2. „ПАПИЛОН“ д.о.о. 
Корај-Челић 16.339,50 КМ 

3. „РАН - РАД“ д.о.о. 
Лопаре 16.566,60 КМ 

 
 Изабрани понуђач „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
д.о.о. Лопаре је изабран примјењујући критериј 
најниже цијене, која је понуђена у износу од 
15.431,30 КМ, без ПДВ-а (укупна цијена са 
ПДВ-ом износи: 18.054,62 КМ) и његова понуда 
у потпуности испуњава услове предвиђене 
тендерском документацијом. 
 Из наведених разлога, примјеном 
члана 64. став 1) тачка б), најнижа цијена, 
одлучено је као у диспозитиву. 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-
404-32-5-1/17 од 28.08.2017. године саставни је 
дио ове Одлуке. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
 
Сваки понуђач који има легитимни 

интерес у предметном поступку јавне набавке, 
а који сматра да је Уговорни орган у току 
поступка прекршио једну или више одредби 
Закона о јавним набавкама има право уложити 
жалбу у писаној форми у року од 5 (пет) дана 

од дана пријема ове Одлуке, у складу са 
чланом 99. Закона о јавним набавкама. 
         
        Н А Ч Е Л Н И К 
           Др Радо Савић, с.р. 
                                              
Доставити: 
- „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ д.о.о. Лопаре, 
- „ПАПИЛОН“ д.о.о. Корај-Челић, 
- „РАН - РАД“ д.о.о. Лопаре, 
- евиденцији и 
- архиви. 
________________________________________ 
 
27.     

На основу члана 18. став 1. и члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), као и 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 јавне набавке 
услуга превоза школског намјештаја (столови и 
столице) који је општина Лопаре добила као 
донацију од града Chur – Швајцарска. 

 
II 
 

 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке износи  1.650,00 
КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Финансијска средства се обезбјеђују 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: 02/5-404-34-1/17          Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 06.09.2017.            Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________
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28.               
       
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-34-3/17 
Датум, 08.09.2017. 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 
члана 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 услуга превоза 
школског намјештаја (столови и столице) који 
је општина Лопаре добила као донацију од 
града Chur – Швајцарска, одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу „ЂОКИЋ МЕТАЛ“ 
Д.О.О. ЛОПАРЕ, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 1/17 од 
06.09.2017. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

1.650,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 
1.930,50 КМ (словима: једнахиљада 
деветстотинатридесет и 50/100 КМ), 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 услуга превоза 
школског намјештаја (столови и столице) који 
је општина Лопаре добила као донацију од 
града Chur – Швајцарска, покренут је Одлуком 
о покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-34-1/17 од 06.09.2017. 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 1.650,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу „ЂОКИЋ МЕТАЛ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ, 
06.09.2017. године. 
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, 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 „ЂОКИЋ МЕТАЛ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ“, 
број: 1/17 од 06.09.2016. 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.  
_____________________________________ 
 
29.                          

На основу члана 18. став 1. и члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), као и 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 услуга 
изнајмљивања, монтаже и демонтаже шатора 
и штандова за потребе организације сајма 
домаћих производа у оквиру манифестације 
„Дани дијаспоре 2017“.  
 

II 
 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2017. годину. 
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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: 02/5-404-35-1/17       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 13.09.2017.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
30.                           
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-35-3/17 
Датум, 15.09.2017. године 
       
 На основу члана 64. став 1) тачка (б), 
члана 70. став 1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 
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 услуга 
изнајмљивања, монтаже и демонтаже шатора 
и штандова за потребе организације сајма 
домаћих производа у оквиру манифестације 
„Дани дијаспоре 2017“, одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу П.У.З.З. 
„МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“ са п.о. Лопаре, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 5/17 од 13.09.2017. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

6.000,00 КМ, без ПДВ-а, односно 7.020,00 КМ 
(словима: седамхиљададвадесет и 00/100 КМ), 
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 услуга 
изнајмљивања, монтаже и демонтаже шатора 
и штандова за потребе организације сајма 
домаћих производа у оквиру манифестације 
„Дани дијаспоре 2017“, покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-35-1/17 од 13.09.2017. 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 6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу П.У.З.З. „МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“ са 
п.о. Лопаре, 13.09.2017. године. 
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, 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. „МАЈЕЦИЦА-ТОБУТ“ са п.о. 
Лопаре, број: 5/17 од 13.09.2017. 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. 
________________________________________ 
 
31.                            

На основу члана 18. став 1) и члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), као и 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 
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О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

Покреће се поступак набавке услуга 
штампања рекламног и пропагандног 
материјала за потребе општине Лопаре. 
 

II 
 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
5.810,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Финансијска средства се обезбјеђују 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: 02/5-404-36-1/17      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 14.09.2017.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
32.                           
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-36-3/17 
Датум, 19.09.2017. године 

       

 На основу члана 64. став 1. тачка б), 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 
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 услуга штампања 
рекламног и пропагандног материјала за 

потребе општине Лопаре, одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу ЗГР „ДОРА“ 
Бијељина, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 46/17 од 15.09.2017. 
године. 

Члан 2. 
 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.810,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а, износ ПДВ-
а: 987,70 КМ; Укупан износ: 6.797,70 КМ 
(словима: шестхиљада седамстотина 
деведесетседам и 70/100 КМ), 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 услуга 
штампања рекламног и пропагандног 
материјала за потребе општине Лопаре 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-36-1/17 од 
14.09.2017. 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 5.810,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ЗГР „ДОРА“ Бијељина, 15.09.2017. 
године. 
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, 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 ЗГР „ДОРА“ Бијељина, број: 46/17 од 
15.09.2017. 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. 
________________________________________
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33. 
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 изради армирано бетонске бране у кориту 
ријеке „Гњице“ за акумулацију воде за потребе 
фабрике столова и столица у Мјесној 
заједници Мачковац, општина Лопаре. 

 
II 
 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Финансијска средства се обезбјеђују 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: 02/5-404-37-1/17       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 18.09.2017.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
34.                           
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-37-3/17 
Датум, 22.09.2017. 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 изради 
армирано бетонске бране у кориту ријеке 
„Гњице“ за акумулацију воде за потребе 
фабрике столова и столица у Мјесној 
заједници Мачковац, општина Лопаре, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 36/17 од 20.09.2017. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

6.000,00 КМ, без ПДВ-а, односно 7.020,00 КМ 
(седамхиљададвадесет КМ и 00/100), 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 
изради армирано бетонске бране у кориту 
ријеке „Гњице“ за акумулацију воде за потребе 
фабрике столова и столица у Мјесној 
заједници Мачковац, општина Лопаре, 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-37-1/17 од 
18.09.2017. 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 „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ, 
18.09.2017. 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 
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„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 „ИНТЕГРАЛ 
МЦГ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ, број: 36/17 од 
20.09.2017. 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. 
_______________________________________
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