
 
                                                                          
                                                                                   

                                        

 

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЛОПАРЕ 
Тел/Факс:055/650-304 
е-mail: lopareso@teol.net 

ГОДИНА 
2017. 

 
Број: 16/17 

    31.12.2017. 

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

 
 
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА 
 
1.      

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 
објекта на гробљу у Мјесној заједници Пипери. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 3.847,00 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: 02/5-404-39-1/17         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 25.09.2017.            Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
                        
2. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-39-3/17 
Датум, 28.09.2017. 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 
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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 јавне набавке грађевинског 
материјала за потребе изградње објекта на 
гробљу у Мјесној заједници Пипери, одлучено 
је да се уговор додијели Понуђачу 
САМОСТАЛНА ЗАНАТСКО – ТРГОВИНСКА 
РАДЊА „БОР“ ТОБУТ, након разматрања 
достављене Понуде, број: 10/17 од 26.09.2017. 
године. 

Члан 2. 
 

Вриједност набавке за уговор износи 
3.846,85 КМ, без ПДВ-а, односно 4.500,82 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
четирихиљадепетстотина КМ и 82/100).  
 

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 грађевинског 
материјала за потребе изградње објекта на 
гробљу у Мјесној заједници Пипери покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-39-1/17 од 25.09.2017. 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 3.847,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу САМОСТАЛНА ЗАНАТСКО – 
ТРГОВИНСКА РАДЊА „БОР“ ТОБУТ, 
25.09.2017. 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 
„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 ЗАНАТСКО – ТРГОВИНСКА 
РАДЊА „БОР“ ТОБУТ, број: 10/17 од 
26.09.2017. 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 
          Радо Савић, с.р. 
_______________________________________
                
3.    

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 члана 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 примарног локалног пута 
кроз насељено мјесто Коњиковићи, општина 
Лопаре. 
 

II 
 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
34.188,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се од стране Фонда за 
повратак Босне и Херцеговине, кроз 
реализацију Пројекта обнове и изградње 
комуналне и социјалне инфраструктуре на 
просторима гдје живе расељена лица и 
повратници – ЗП15ОП. 
 

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. 
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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: 02/5-404-40-1/17       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 28.09.2017.             Радо Савић, с.р. 
_______________________________________
                                
4. 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
        Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-40-7/17 
Датум, 18.10.2017. 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 примарног локалног пута кроз 
насељено мјесто Коњиковићи, општина 

Лопаре 

I 

Прихвата се Препорука Комисије за 
јавне набавке, број: 02/5-404-40-6/17 од 
13.10.2017. године да се уговор за јавну 
набавку радова на изградњи примарног 
локалног пута кроз насељено мјесто 
Коњиковићи, општина Лопаре, по 
Конкурентском захтјеву за достављање 
понуда, број: 02/5-404-40-3/17 од 28.09.2017. 
године и Обавјештењу о набавци, број: 15-7-3-
35-3-9/17 од 28.09.2017. године, додијели 
Понуђачу „БИЈЕЉИНА ПУТ“ Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА, понуда број: 5681/17 од 
10.10.2017. године. 

 
II 
 

Укупна вриједност предметне набавке 

износи 31.175,00 КМ, без ПДВ-а, односно 
36.474,75 КМ (словима: тридесетшест 
хиљадачетиристотинеседамдесетчетири КМ и 
75/100), 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, 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: 02/5-404-40-1/17 од 28.09.2017. године.  

Јавна набавка проведена је путем 
Конкурентског захтјева за достављање понуда, 
број: 02/5-404-40-3/17 од 28.09.2017. године. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 
15-7-3-35-3-9/17 објављено је на Порталу 
јавних набавки дана 28.09.2017. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 34.188,00 КМ, без ПДВ-а. 

Комисија за јавну набавку именована је 
Рјешењем, број: 02/5-404-40-2/17 од 
28.09.2017. године. 

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

Комисија је благовремено извршила 
отварање пристиглих понуда, дана 10.10.2017. 
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). 
• да је благовремено запримљено 3 

(три) понуде. 
• да је неблаговремено запримљено 0 

(нула) понуда. 
• да су Понуђачи „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ 

д.о.о. Челић и „БИЈЕЉИНА ПУТ“ д.о.о. 
Бијељина квалификовани понуђачи 
који су доставили прихватљиве понуде, 
јер су доставили све захтијеване 
доказе и понуде израдили на начин 
одређен тендерском документацијом, 

• да Понуда Понуђача „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
д.о.о. Лопаре није прихватљива из 
разлога што није достављена у складу 
са тачком 3.3. Тендерске 
документације која се односи на 
способност обављања професионалне 
способности (Члан 46. Закона). 
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Понуђачи су били дужни у склопу 
понуде доставити доказ о регистрацији 
у одговарајућем професионалном или 
другом регистру у земљи у којој су 
регистровани или да обезбједе 
посебну изјаву или потврду надлежног 
органа којом се доказује њихово право 
да обављају професионалну 
дјелатност, која је у вези са предметом 
набавке. Доказ се доставља као 
оригинал или као овјерена копија, с тим 
да датум издавања оригинала не може 
бити старији од 6 (шест) мјесеци, 
рачунајући од дана достављања 
понуде. Рјешење о регистрацији које је 
доставио наведени понуђач, издато је 
06.04.2015. године, што није у складу 
са наведеном тачком тендерске 
документације.  
 
Понуда понуђача „БИЈЕЉИНА ПУТ“ 

д.о.о. Бијељина је најприхватљивија 
примјењујући критеријум најниже цијене и у 
потпуности је испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом, тако да су се у 
складу са чланом 89. Закона о јавним 
набавкама БиХ стекли услови за избор 
наведеног Понуђача као најповољнијег у 
предметном поступку јавне набавке. 

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. „БИЈЕЉИНА ПУТ“ 
д.о.о. Бијељина 31.175,00 КМ 

2. „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ 
д.о.о.Челић 34.020,00 КМ 

 
 Изабрани понуђач „БИЈЕЉИНА ПУТ“ 
д.о.о. Бијељина је изабран примјењујући 
критеријум најниже цијене, која је понуђена у 
износу од 31.175,00 КМ, без ПДВ-а (укупна 

цијена са ПДВ-ом износи: 36.474,75 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 5 (пет) 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. Докази које доставља 
изабрани понуђач не могу бити старији од 3 
(три) мјесеца, рачунајући од момента предаје 
понуде. 

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-
404-40-5/17 од 12.10.2017. 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 
               Радо Савић, с.р.             
                      
Доставити: 
- „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ д.о.о. Лопаре, 
- „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ д.о.о. Челић, 
- „БИЈЕЉИНА ПУТ“ д.о.о. Бијељина, 
- евиденцији и 
- архиви. 
________________________________________ 
 
5. 

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 
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О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

Покреће се поступак набавке радова 
на изградњи бунара и септичких јама у 
насељеним мјестима Мртвица и Корај. 
 

II 
 

Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
5.872,00 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: 02/5-404-41-1/17     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 02.10.2017.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________
6. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-41-3/17 
Датум, 09.10.2017. 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 радова на 
изградњи бунара и септичких јама у 
насељеним мјестима Мртвица и Корај, 

одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
Аутопревозник „Aleksi ć Company“ Брчко, 
након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 4/17 од 06.10.2017. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.872,00 КМ, без ПДВ-а (словима: 
петхиљадаосамстотинаседамдесетдва КМ и 
00/100 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 
изградњи бунара и септичких јама у 
насељеним мјестима Мртвица и Корај 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-41-1/16 од 
02.10.2017. 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 5.872,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу Аутопревозник „Aleksić Company“ 
Брчко, 03.10.2017. 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: 
4/17 од 06.10.2017. 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  
              Радо Савић, с.р. 
________________________________________
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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 санацији локалног путног правца Алексићи 
– Јурошевићи – гробље Јурошевићи. 
 

II 
 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
5.999,92 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: 02/5-404-42-1/17         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 03.10.2017.                Радо Савић, с.р.  
________________________________________
                          
8. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-42-3/17 
Датум, 09.10.2017. 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 санацији 
локалног путног правца Алексићи – 
Јурошевићи – гробље Јурошевићи, одлучено 
је да се уговор додијели Понуђачу „РАН - 
РАД“ Д.О.О. ЛОПАРЕ, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 38/17 од 
05.10.2017. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.999,92 КМ, без ПДВ-а, односно 7.019,91 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљададеветнаест КМ и 91/100).  
 

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 
санацији локалног путног правца Алексићи – 
Јурошевићи – гробље Јурошевићи покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-42-1/17 од 03.10.2017. 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 5.999,92 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу „РАН - РАД“ Д.О.О. ЛОПАРЕ, 
04.10.2017. 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“ 
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Д.О.О. ЛОПАРЕ, број: 38/17 од 05.10.2017. 
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 
       Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
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 набавке мрког 
угља (коцка-орах) за потребе гријања зграде 
Општинске управе општине Лопаре у току 
грејне сезоне 2017/18. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 21.367,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за реализацију јавне набавке 
обезбјеђују се у буџету општине Лопаре за 
2017. и 2018. годину, буџетска ставка: 
Трошкови енергије (угаљ и струја), економски 
код 412200. 

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“. 
 
 
 

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

 
 

Број: 02/5-404-44-1/17       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 17.10.2017.              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: 02/5-404-44-7/17 
Датум, 07.11.2017. 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 мрког угља (коцка-орах) за потребе 
гријања зграде Општинске управе општине 

Лопаре у току грејне сезоне 2017/18 
 

I                                                                                                   
Прихвата се Препорука Комисије за јавне 

набавке, број: 02/5-404-44-6/17 од 07.11.2017. године, да 
се уговор за јавну набавку мрког угља (коцка-орах) за 
потребе гријања зграде Општинске управе општине 
Лопаре у току грејне сезоне 2017/18, по Конкурентском 
захтјеву за достављање понуда, број: 02/5-404-44-2/17 од 
17.10.2017. године и Обавјештењу о набавци, број: 15-7-
1-39-3-11/17 од 17.10.2017. године, додијели Понуђачу 
„GREGO-GTP“ Д.О.О. KАЛЕСИЈА, Понуда број: 1-10/17 
од 24.10.2017. године. 
 

II 
 Укупна вриједност уговора за предметну 
набавку износи 17.846,40 КМ, без ПДВ-а, односно 
20.880,29 КМ (словима: двадесетхиљада осамстотина 
осамдесет КМ и 29/100), 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 мрког угља (коцка-орах) 
за потребе гријања зграде Општинске управе општине 
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Лопаре у току грејне сезоне 2017/18 покренут је Одлуком 
о покретању поступка, број: 02/5-404-44-1/17 од 
17.10.2017. године.  

Јавна набавка проведена је путем 
Конкурентског захтјева за достављање понуда, број: 
02/5-404-44-2/17 од 17.10.2017. године. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 15-7-1-39-
3-11/17 објављено је на Порталу јавних набавки, дана 
17.10.2017. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке износи 
21.367,00 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган доставио је тендерску 
документацију на адресе тројице потенцијалних понуђача 
и објавио додатно Обавјештење на Порталу јавних 
набавки. 

Комисија за јавну набавку именована је 
Рјешењем, број: 02/5-404-44-3/17 од 30.10.2017. године. 

На адресу Уговорног органа благовремено су 
пристигле 2 (двије) понуде. 

Комисија је благовремено извршила отварање 
пристиглих понуда, дана 31.10.2017. 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 да су укупно запримљене 2 (двије) понуде, да 
није стигла ниједна неблаговремена понуда и да су 
понуде понуђача „GREGO-GTP“ д.о.о. Калесија и „ИЛИЋ-
ТРГОВИНА“ д.о.о. Зворник 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 критеријумима 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. „GREGO-GTP“ д.о.о. 
Калесија 17.846,40 КМ 

2. „ИЛИЋ-ТРГОВИНА“ д.о.о. 
Зворник 21.960,00 КМ 

 
 Изабрани понуђач „GREGO-GTP“ д.о.о. 
Kалесија је изабран примјењујући критеријум најниже 
цијене, која је понуђена у износу од 17.846,40 КМ, без 
ПДВ-а (укупна цијена са ПДВ-ом износи: 20.880,29 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 5 (пет) 
дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или 
овјерену копију, с тим да датум издавања оригинала не 
може бити старији од 3 (три) мјесеца рачунајући од дана 
достављања понуде (под даном достављања понуде 
сматра се дан / датум који је уговорни орган одредио у 
Тендерској документацији као дан / датум за пријем 
понуда) Биланса успијеха за 2016. годину, којим Понуђач 
доказује своју економску и финансијску способност, а који 
је у склопу понуде достављен као обична понуда.  

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. 

Документација из члана 45. став 2) тачке од а) 
до д) Закона, којом се потврђује вјеродостојност 
достављене изјаве и испуњеност услова достављена је у 
склопу понуде и тиме се понуђач ослобађа обавезе 
накнадног достављања исте. 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-44-5/17 
од 03.11.2017. 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 
              Радо Савић, с.р.                   
                             
Доставити:   
- „GREGO-GTP“ д.о.о. Kaлесија, 
- „ИЛИЋ-ТРГОВИНА“ д.о.о. Зворник, 
- евиденцији и 
- архиви. 
__________________________________________ 
 
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  
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I 
 

Покреће се поступак набавке радова 
на асфалтирању дијела некатегорисаног пута у 
Мјесној заједници Горњи Мачковац, засеок 
Јовићи, дужина 85,00 m1, ширина 2,80 m1 + 2 х 
0,50 m1 

банкине. 
 

II 
 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
5.990,80 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: 02/5-404-45-1/17    Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 18.10.2017.           Радо Савић, с.р. 
_______________________________________
                         
12. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-45-3/17 
Датум, 23.10.2017. 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 

асфалтирању дијела некатегорисаног пута у 
Мјесној заједници Горњи Мачковац, засеок 
Јовићи, дужина 85,00 m1, ширина 2,80 m1 + 2 х 
0,50 m1 

банкине, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. 
ЛОПАРЕ, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 46/17 од 23.10.2017. 
године. 

Члан 2. 
 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.990,80 КМ, без ПДВ-а, односно 7.009,24 КМ 
(седамхиљададевет КМ и 24/100), 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 
асфалтирању дијела некатегорисаног пута у 
Мјесној заједници Горњи Мачковац, засеок 
Јовићи, дужина 85,00 m1, ширина 2,80 m1 + 2 х 
0,50 m1 

банкине, покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-45-1/17 од 18.10.2017. 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 5.990,80 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ, 
19.10.2017. 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 „ИНТЕГРАЛ 
МЦГ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ, број: 46/17 од 
23.10.2017. 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 
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пријема исте.  
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 
               Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
13.      

На основу члана 14. став 2) тачка (а), 
члана 18. став 1), члана 25. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 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 
банкарских услуга одобравања дугорочног 
кредита на основу Одлуке о кредитном 
задужењу општине Лопаре, број: 01/1-022-1-
92/17 од 30.05.2017. године и Сагласности 
Министарства финансија Републике Српске на 
кредитно задужење општине Лопаре, број: 
06.04/400-586-2/17 од 31.08.2017. године. Рок 
отплате кредита је 10 (десет) година са грејс 
периодом од 1 (једну годину). 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 440.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
Вриједност набавке обухвата укупни трошак 
кредита, без главнице. 
 Средства за реализацију јавне набавке 
обезбјеђују се у буџету општине Лопаре за 
временски период отплате кредита. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
Отворени поступак. 

 
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“. 
 
 
 

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

 
 

Број: 02/5-404-47-1/17       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 24.10.2017.              Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
14. 
 
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
       Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-47-8/17 
Датум, 08.12.2017. 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), члана 36. став 1. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16), а на основу Препоруке Комисије за 
јавну набавку, број: 02/5-404-47-7/17 од 
08.12.2017. године у поступку јавне набавке 
банкарсих услуга дугорочног кредитног 
задужења, начелник општине Лопаре,              
д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача  

 
I                                                                                          

Прихвата се Препорука Комисије за 
јавну набавку, број: 02/5-404-47-7/17 од 
08.12.2017. године да се уговор за јавну 
набавку банкарских услуга одобравања 
дугорочног кредита на основу Одлуке о 
кредитном задужењу општине Лопаре, број: 
01/1-022-1-92/17 од 30.05.2017. године и 
Сагласности Министарства финансија 
Републике Српске на кредитно задужење 
општине Лопаре, број: 06.04/400-586-2/17 од 
31.08.2017, додијели Понуђачу „PAVLOVI Ć 
INTERNATIONAL BANK“ а.д. Слобомир - 
Бијељина, Понуда број: 01-3-16264 од 
04.12.2017. године. 

 
II 
 

 Укупна вриједност уговора за 
предметну набавку износи 446.939,14 КМ, без 
ПДВ-а. 
 Финансијске услуге, укључујући 
одобравање и управљање кредитима, 
гаранцијама или другим облицима кредитног 
осигурања од стране кредитора, ослобођене 
су од плаћања ПДВ-а, у складу са чланом 25. 
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Закона о порезу на додатну вриједност 
(„Службени гласник БиХ“, број: 09/05, 35/05 и 
100/08). 

III 
 

 Приједлог уговора о набавци 
доставиће се на потпис изабраном понуђачу 
по протеку рока од 15 (петнаест) дана, 
рачунајући од дана када су сви понуђачи 
обавијештени о избору најповољније понуде. 
 

IV 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена на web страници 
Уговорног органа и 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 банкарских 
услуга одобравања дугорочног кредита 
покренут је Одлуком о покретању поступка, 
број: 02/5-404-47-1/17 од 24.10.2017. године.  

Јавна набавка проведена је путем 
Отвореног поступка. 
 

Обавјештење о јавној набавци, број: 
15-1-2-44-3-13/17 објављено је на Порталу 
јавних набавки дана 24.10.2017. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 440.000,00 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган објавио је Тендерску 
документацију на Порталу јавних набавки.  

Комисија за јавну набавку именована је 
Рјешењем начелника општине, број: 02/5-404-
47-4/17 од 04.12.2017. године. 

Комисија је благовремено извршила 
отварање пристигле понуде, дана 05.12.2017. 
године у 11:30h. Записник са отварања понуда 
је благовремено достављен свим понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне набавке. 

Комисија за јавну набавку доставила је 
дана 08.12.2017. године извјештај о оцјени 
понуда, број: 02/5-404-47-6/17 од 07.12.2017. 
године и Препоруку о избору најповољнијег 
понуђача, број: 02/5-404-47-7/17 од 08.12.2017. 
године у поступку јавне набавке банкарских 
услуга дугорочног кредитног задужења. 

У поступку по извјештају о раду је 
утврђено да је Комисија за јавну набавку 
благовремено и правилно извршила отварање 
и оцјену понуда и о томе сачинила 
одговарајуће записнике, у којим је утврђено 
сљедеће: 

• да је укупан број пристиглих понуда 1 
(једна), 

• да је благовремено запримљена 1 
(једна) понуда, 

• да нема неблаговремено запримљених 
понуда, 

• да је понуда понуђача „Pavlović 
International Bank“ а.д. Слобомир – 
Бијељина прихватљива, 

• да нема неприхватљивих понуда. 
На адресу Уговорног органа 

благовремено су пристигле 4 (четири) понуде. 
 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. „Pavlović International 
Bank“ а.д.  
Слобомир - Бијељина 446.939,75 КМ 

 
 Изабрани понуђач „Pavlović 
International Bank“ а.д. Слобомир – Бијељина је 
изабран примјењујући критериј најниже цијене, 
која је понуђена у износу од 446.939,14 КМ, без 
ПДВ-а и његова понуда у потпуности испуњава 
услове предвиђене тендерском 
документацијом. 
 Финансијске услуге, укључујући 
одобравање и управљање кредитима, 
гаранцијама или другим облицима кредитног 
осигурања од стране кредитора, ослобођене 
су од плаћања ПДВ-а, у складу са чланом 25. 
Закона о порезу на додатну вриједност 
(„Службени гласник БиХ“, број: 09/05, 35/05 и 
100/08). 
 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 5 (пет) 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. 
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Уколико изабрани понуђач у горе 
наведеном року не достави тражену 
документацију уговорни орган  ће у складу са 
чланом 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-
404-47-6/17 од 07.12.2017. године саставни је 
дио ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Против ове Одлуке дозвољена је 

жалба, која се може изјавити најкасније у року 
од 10 (десет) 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 
              Радо Савић, с.р.                  
                             
Доставити: 
- „Pavlović International Bank“ а.д. Слобомир – 
Бијељина, 
- евиденцији и 
- архиви. 
________________________________________ 
 
15.       

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 уличних свјетиљки за потребе 
замјене дотрајале уличне расвјете у 
насељеном мјесту Лопаре. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 2.250,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2018. 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: 02/5-404-48-1/17       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 02.11.2017.             Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                         
16. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-48-3/17 
Датум, 08.11.2017. 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 и испоруке уличних 
свјетиљки за потребе замјене дотрајале 
уличне расвјете у насељеном мјесту Лопаре, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
„FALCON“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА, након 
разматрања достављене Понуде, број: 36/17 
од 07.11.2017. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

2.249,50 КМ, без ПДВ-а, односно 2.631,92 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: двијехиљаде 
шестстотинатридесетједан КМ и 92/100).  
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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 набавке и испоруке уличних 
свјетиљки за потребе замјене дотрајале 
уличне расвјете у насељеном мјесту Лопаре 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-48-1/17 од 
02.11.2017. 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 2.250,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу „FALCON“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА, 
дана 02.11.2017. 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 „FALCON“ Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА, број: 36/17 од 07.11.2017. 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 
              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 насељеном мјесту 
Рожањ, Мјесна заједница Прибој у дужини од 
6.000 метара. 

 
II 
 

Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
5.940,00 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: 02/5-404-49-1/17      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 02.11.2017.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                                                    
18. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-49-3/17 
Датум, 07.11.2017. 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 
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Члан 1. 
 

У поступку набавке радова на санацији 
локалног пута у насељеном мјесту Рожањ, 
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: 2/17 од 03.11.2017. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.940,00 КМ (петхиљада деветстотина 
четрдесет 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 
санацији локалног пута у насељеном мјесту 
Рожањ, Мјесна заједница Прибој у дужини од 
6.000 метара, покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-49-1/17 од 02.11.2017. 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 5.940,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу УСЛУЖНО – РОВОКОПАЧКА 
ДЈЕЛАТНОСТ „ИСКОП НЕГО“ ПРИБОЈ, 
03.11.2017. 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: 
2/17 од 03.11.2017. 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 
   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                                
19. 

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 
земљаних радова на путевима у Мјесним 
заједницама Тобут (засеоци Трначко и 
Симанићи), Пушковац (засеок Спасојевићи и 
пут од Пушковца према Тутњевцу) и Корај (пут 
према Калату). 
 

II 
 

Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
3.000,00 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: 02/5-404-51-1/17       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 13.11.2017.             Радо Савић, с.р. 
________________________________________
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20. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-51-3/17 
Датум, 16.11.2017. 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 радова на 
путевима у Мјесним заједницама Тобут 
(засеоци Трначко и Симанићи), Пушковац 
(засеок Спасојевићи и пут од Пушковца према 
Тутњевцу) и Корај (пут према Калату), 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
„МР ЈОВИЋ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 1/17 од 15.11.2017. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

3.000,00 КМ, без ПДВ-а (трихиљаде КМ и 
00/100). 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 
путевима у Мјесним заједницама Тобут 
(засеоци Трначко и Симанићи), Пушковац 
(засеок Спасојевићи и пут од Пушковца према 
Тутњевцу) и Корај (пут према Калату) покренут 
је Одлуком о покретању поступка јавне 
набавке, број: 02/5-404-51-1/17 од 13.11.2017. 
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 3.000,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу „МР ЈОВИЋ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ, 
14.11.2017. 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 „МР ЈОВИЋ“ 
Д.О.О. ЛОПАРЕ, број: 1/17 од 15.11.2017. 
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 
   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
               
21.     

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 радова 
који обухватају набавку, испоруку и уградњу 10 
(десет) армирано бетонских стубова N 9/1000 
за потребе изградње вањске расвјете у Мјесној 
заједници Пирковци, општина Лопаре. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се 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: 02/5-404-52-1/17      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 15.11.2017.            Радо Савић, с.р.   
________________________________________      
                    
22. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-52-3/17 
Датум, 23.11.2017. 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 који 
обухватају набавку, испоруку и уградњу 10 
(десет) армирано бетонских стубова N 9/1000 
за потребе изградње вањске расвјете у Мјесној 
заједници Пирковци, општина Лопаре, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
„СПОРТИНГ - МБ“  Д.О.О. УГЉЕВИК, након 
разматрања достављене Понуде Понуђача, 
број: 109/17 од 20.11.2017. 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 који 
обухватају набавку, испоруку и уградњу 10 
(десет) армирано бетонских стубова N 9/1000 
за потребе изградње вањске расвјете у Мјесној 
заједници Пирковци, општина Лопаре, 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-52-1/17 од 
15.11.2017. 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 „СПОРТИНГ - МБ“ Д.О.О. 
УГЉЕВИК, 15.11.2017. 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 „СПОРТИНГ 
- МБ“ Д.О.О. УГЉЕВИК, број: 109/17 од 
20.11.2017. 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 
   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                                
23.    

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 
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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 који је 
општина Лопаре добила као донацију од 
општине Mattighofen - Аустрија и то: 

• столови – 110 комада 
• столице – 250 комада. 

 
II 
 

 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке износи  2.500,00 
КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга 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: 02/5-404-53-1/17      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 15.11.2017.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                  
24. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-53-3/17 
Датум, 17.11.2017. 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 превоза 
школског намјештаја који је општина Лопаре 
добила као донацију од општине Mattighofen - 
Аустрија и то: столови – 110 комада и столице 
- 250 комада, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу П.У.З.З. „МАЈЕВИЦА-
ТОБУТ“ са п.о. Лопаре, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 6/17 од 
15.11.2017. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

2.512,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 
2.939,04 КМ (словима: двијехиљаде 
деветстотинатридесетдевет КМ и 04/100 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 који је општина Лопаре 
добила као донацију од општине Mattighofen - 
Аустрија и то: столови – 110 комада и столице 
- 250 комада покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-53-1/17 
од 15.11.2017. 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 2.500,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу П.У.З.З. „МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“ са 
п.о. Лопаре, 15.11.2017. 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 
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Понуђача П.У.З.З. „МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“ са п.о. 
Лопаре, број: 6/17 од 15.11.2017. 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  
      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 набавке и 
испоруке каменог сепарисаног агрегата, 
фракције 0,00 – 60,00 mm, за потребе санације 
локалних и некатегорисаних макадамских 
путева у Мјесним заједницама Тобут, 
Јабланица, Пељаве и Миросавци 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“. 
 
 

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

 
 

Број: 02/5-404-54-1/17     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 16.11.2017.            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: 02/5-404-54-7/17 
Датум, 07.12.2017. 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: 02/5-404-54-6/17 од 
06.12.2017. 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 у Мјесним заједницама Тобут, 
Јабланица, Пељаве и Миросавци у укупној 
количини од 1.450 m3 

додијели Понуђачу 
П.У.З.З. „МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“ са п.о. 
ЛОПАРЕ, Понуда број: 5/17 од 30.11.2017. 
године, по Конкурентском захтјеву за 
достављање понуда, број: 02/5-404-54-2/17 од 
16.11.2017. године и Обавјештењу о набавци, 
број: 15-7-1-48-3-15/17 од 16.11.2017. 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. 
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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-
54-1/17 од 16.11.2017. године. Јавна набавка 
проведена је путем Конкурентског захтјева за 
доставу понуда, број: 02/5-404-54-2/17 од 
16.11.2017. године. 
 Обавјештење о јавној набавци, број: 
15-7-1-48-3-15/17 објављено је на Порталу 
јавних набавки, дана 16.11.2017. 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: „Arapovac putevi“ д.о.о. 
Ратковићи - Челић. 

Комисија за јавну набавку именована је 
Рјешењем,број: 02/5-404-54-3/17 од 29.11.2017. 
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 30.11.2017. 
године у 11:30h. 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 

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 је у саставу понуде 
доставио документацију којом доказује 
вјеродостојност изјаве из члана 45. Закона о 
јавним набавкама и тиме се аутоматски 
ослобађа обавезе накнадног достављања 
исте. 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-
404-54-5/17 од 04.12.2017. 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 
               Радо Савић, с..р.                   
                              
ДОСТАВИТИ: 
- П.У.З.З. „МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“ са п.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), 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 дијела локалног пута у 
Мјесној заједници Тобут, засеок Џелићи. 
 

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 
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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: 02/5-404-56-1/17      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 07.12.2017.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
28. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-56-3/17 
Датум, 12.12.2017. 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 
aсфалтирању дијела локалног пута у Мјесној 
заједници Тобут, засеок Џелићи, одлучено је 
да се уговор додијели Понуђачу „БИЈЕЉИНА 
ПУТ“ д.о.о. БИЈЕЉИНА, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 6972/17 од 
12.12.2017. 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 
хиљададвадесет 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 
aсфалтирању дијела локалног пута у Мјесној 
заједници Тобут, засеок Џелићи покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-56-1/17 од 07.12.2017. 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, 
08.12.2017. 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: 6972/17 од 
12.12.2017. 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 
   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                   
29.      

На основу члана 18. став 1. и члана 90. 
Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14), 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 јавне набавке 
услуга чишћења снијега на локалним путевима 
општине Лопаре у току зимске сезоне 
2017/2018. године. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2018. годину, са буџетске ставке 
412800 - „Трошкови комуналне 
инфраструктуре (заједничка комунална 
потрошња)“. 
 

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: 02/5-404-57-1/17        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 07.12.2017.               Радо Савић, с.р.  
________________________________________ 
 
30. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-57-3/17 
Датум, 12.12.2017. 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 услуга чишћења 
снијега на локалним путевима општине Лопаре 
у току зимске сезоне 2017/2018. године, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ПОЉОПРИВРЕДНО УСЛУЖНЕ ЗАНАТСКЕ 
ЗАДРУГЕ „МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“ са п.о. 
Лопаре, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 6/17 од 11.12.2017. 
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: 
седамхиљададвадесет 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 услуга 
чишћења снијега на локалним путевима 
општине Лопаре у току зимске сезоне 
2017/2018. године покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-57-1/17 од 07.12.2017. 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 ПОЉОПРИВРЕДНО УСЛУЖНЕ 
ЗАНАТСКЕ ЗАДРУГЕ „МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“ са 
п.о. Лопаре, 08.12.2017. 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 
ПОЉОПРИВРЕДНО УСЛУЖНЕ ЗАНАТСКЕ 
ЗАДРУГЕ „МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“ са п.о. Лопаре, 
број: 6/17 од 11.12.2017. године, одлучено је 
као у диспозитиву. 
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 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 
   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
31. 

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 
објекта за вјерске обреде на мјесном гробљу у 
Козјаку, општина Лопаре. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.990,00 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: 02/5-404-58-1/17      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 11.12.2017.             Радо Савић , с.р. 
________________________________________
                         
 
 
 

32. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-58-3/17 
Датум, 15.12.2017. 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 грађевинског 
материјала за потребе изградње објекта за 
вјерске обреде на мјесном гробљу у Козјаку, 
општина Лопаре, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу „LD“ д.о.о. Бијељина, 
након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: П2/17 од 12.12.2017. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.990,60 КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 
7.009,00 КМ (словима: седамхиљададевет КМ 
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 грађевинског 
материјала за потребе изградње објекта за 
вјерске обреде на мјесном гробљу у Козјаку, 
општина Лопаре покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-58-1/17 од 11.12.2017. 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 5.990,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу „LD“ д.о.о. Бијељина, дана, 
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11.12.2017. 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, број: П2/17 од 
12.12.2017. 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  
     Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                                 
33. 

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 
сјечења и аранжирања меса, услуге 
послуживања гостију и услуге хладњаче. 
 

II 
 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
3.150,00 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: 02/5-404-38-1/17      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 12.12.2017.             Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
34. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-38-3/17 
Датум, 15.12.2017. 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 услуга сјечења и 
аранжирања меса, послуживања гостију и 
услуга хладњаче, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА 
„КЕТЕРИНГ“ МАЧКОВАЦ, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 04/17 од 
14.12.2017. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

3.150,50 КМ, без ПДВ-а (словима: трихиљаде 
стотинупедесет КМ и 50/100). 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. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке услуга сјечења 
и аранжирања меса, послуживања гостију и 
услуга хладњаче покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-38-1/17 од 12.12.2017. 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 3.150,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА 
„КЕТЕРИНГ“ МАЧКОВАЦ, 13.12.2017. 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 
УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА „КЕТЕРИНГ“ 
МАЧКОВАЦ, број: 04/17 од 14.12.2017. 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 
   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                          
35. 

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 Лопаре, засеок Поток - Томићи. 
 

II 
 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
5.290,00 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: 02/5-404-59-1/17      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 12.12.2017.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                             
36. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-59-3/17 
Датум, 15.12.2017. 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 
изградњи потпорног зида у Мјесној заједници 
Лопаре, засеок Поток - Томићи, одлучено је да 
се уговор додијели Понуђачу „РАН - РАД“ 
Д.О.О. ЛОПАРЕ, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 36/17 од 
15.12.2017. године. 
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Члан 2. 
 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.290,00 КМ, без ПДВ-а, односно 6.189,30 КМ 
(шестхиљадаједнастотинаосамдесетдевет КМ 
и 30/100), 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 
Лопаре, засеок Поток - Томићи, покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-59-1/17 од 12.12.2017. 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 5.290,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу „РАН - РАД“ Д.О.О. ЛОПАРЕ, 
13.12.2017. 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: 36/17 од 15.12 .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 
      Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                  
37.    

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 који је 
општина Лопаре добила као донацију (помоћ 
школама) од града Wolfurt - Аустрија и то: 

• столови – 50 комада, 
• столице – 200 комада и 
• полице за књиге – 10 комада. 

 
II 
 

 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке износи  2.946,00 
КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2018. 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: 02/5-404-60-1/17         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 13.12.2017.                Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
38. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-60-3/17 
Датум, 18.12.2017. 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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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 који је општина Лопаре 
добила као донацију (помоћ школама) од града 
Wolfurt - Аустрија и то: 

• столови – 50 комада, 
• столице – 200 комада и 
• полице за књиге – 10 комада, 

Одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу „ЂОКИЋ МЕТАЛ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ, 
након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 2/17 од 15.12.2017. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

2.946,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 
3.447,00 КМ (словима: трихиљаде 
четиристотинечетрдесетседам КМ 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 превоза 
школског намјештаја који је општина Лопаре 
добила као донацију (помоћ школама) од града 
Wolfurt – Аустрија покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-60-1/17 од 13.12.2017. 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 2.946,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу „ЂОКИЋ МЕТАЛ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ, 
14.12.2017. 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: 2/17 од 15.12.2017. 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  
      Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                                 
39.      

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 радова 
на реконструкцији уличне расвјете на 
територији Мјесних заједница Лопаре, 
Мачковац, Прибој, Тобут и Бобетино Брдо, 
општина Лопаре. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2018. 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“. 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 
Број: 02/5-404-61-1/17       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 14.12.2017.             Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                       
40. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-61-3/17 
Датум, 19.12.2017. 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 уличне расвјете на територији 
Мјесних заједница Лопаре, Мачковац, Прибој, 
Тобут и Бобетино Брдо, општина Лопаре, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
„СПОРТИНГ - МБ“ Д.О.О. УГЉЕВИК, након 
разматрања достављене Понуде Понуђача, 
број: 119/17 од 15.12.2017. 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 
реконструкцији уличне расвјете на територији 

Мјесних заједница Лопаре, Мачковац, Прибој, 
Тобут и Бобетино Брдо, општина Лопаре, 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-61-1/17 од 
14.12.2017. 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 „СПОРТИНГ - МБ“ Д.О.О. 
УГЉЕВИК, 14.12.2017. 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 „СПОРТИНГ 
- МБ“ Д.О.О. УГЉЕВИК, број: 119/17 од 
15.12.2017. 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 
      Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                                
41.      

На основу члана 18. став 1. и члана 90. 
Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14), 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 дјечијих 
пакетића за потребе обиљежавања 
овогодишњих и божићних празника. 
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II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 2.780,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2018. годину, са буџетске ставке 
412900 – „Прослава државних празника“. 
 

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: 02/5-404-62-1/17     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 22.12.2017.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                       
42. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-62-3/17 
Датум, 26.12.2017. 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 Oпштине 
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 дјечијих пакетића 
за потребе обиљежавања новогодишњих и 
божићних празника, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу ТРГОВИНСКА РАДЊА 
„ДАР“ ЛОПАРЕ, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 36/17 од 
26.12.2017. године. 

 
 

Члан 2. 
 

Вриједност набавке за уговор износи 
2.777,79 КМ, без ПДВ-а, односно 3.250,00 КМ 
(словима: трихиљадедвијестотинепедесет 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 дјечијих 
пакетића за потребе обиљежавања 
новогодишњих и божићних празника, покренут 
је Одлуком о покретању поступка јавне 
набавке, број: 02/5-404-62-1/17 од 22.12.2017. 
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 2.780,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ТРГОВИНСКА РАДЊА „ДАР“ 
ЛОПАРЕ, дана 22.12.2017. 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 
ТРГОВИНСКА РАДЊА „ДАР“ ЛОПАРЕ, број: 
36/17 од 26.12.2017. 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 
   Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
43. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
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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, Сретену 
Савићу из Пирковаца за трошкове лијечења 
сина Николе Савића. 
 

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: 02/1-3212/17     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.11.2017.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
44.   

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, Недељку 
Антуновићу из Лопара за трошкове основних 
животних потребштина.  

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: 02/1-3253/17       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 09.11.2017.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________  
 
45. 

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, Јовану 
Рикановићу из Вукосаваца за трошкове 
лијечења супруге Јаворке Рикановић. 
 

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: 02/1-852/17       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 09.11.2017.      Др Радо Савић, с.р.   
________________________________________ 
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46. 
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, Небојши 
Јовићу из Лопара за трошкове лијечења. 
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-3328/17     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 15.11.2017.      Др Радо Савић, с.р.  
________________________________________  
 
47. 
               На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему РС-Пречишћени текст 
(''Службени гласник РС'', број: 52/14, 103/15 и 
15/16) и члана 67. и 88 Статута општине 
Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 
бр:6/17) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
     Одобравају се средства, у износу од 
50,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, 
Републичкој управи за геодетске и имовинско 
– правне послове, у сврху накнаде за 
кориштење података и вршење услуга. 
 

II 
 

                    За реализацију ове Oдлуке 
задужује се Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

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

 
 
Број: 02/1-400-1/21    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 16.11.2017.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
48. 

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 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Жељки 
Продановић из Лопара за трошкове огрева. 
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Број: 02/1-3329/17     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 16.11.2017.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
49.  

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, Радану 
Јовићу из Прибоја 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: 02/1-1281/17    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 17.11.2017.     Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
50. 

  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, Јоки 
Миловановић из Прибоја за трошкове 
лијечења супруга Данила Милованвића. 

 
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: 02/1-3179/17       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 17.11.2017.        Др Радо Савић, с.р.   
________________________________________ 
 
51. 

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 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Види 
Жепинић из Бијељине за трошкове лијечења. 
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
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: 02/1-2795/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 17.11.2017.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
52. 

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, Сари 
Стевић из Лоапра за трошкове лијечења 
супруга Млађена Стевића. 
 

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: 02/1-3453/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 24.11.2017.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
53. 
               На основу члана 54. став 4. и 63. став 
8.  Закона о јавним путевима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 89/13), члана 
59. став 1. тачка 2. и 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 67. и 
88. Статута општине Лопаре (“Службени 
гласник општине Лопаре”, број: 6/17), Начелник 
општине Лопаре доноси 
 

О Д Л У К У  
о измјенама и допунама Одлуке о 
накнадама за употребу и коришћење 

локалних путева и путних објеката, као и 
улица у насељима на територији општине 

Лопаре 
 

Члан 1. 
 

               У Одлуци о накнадама за употребу и 
коришћење локалних путева и путних објеката, 
као и улица у насељима на територији 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 5/16), послије члана 21. додаје 
се члан 21а, који гласи: 
 

„Члан 21а. 
 

               Од плаћања накнада одређених овом 
Одлуком ослобођени су: Општина Лопаре, 
мјесне заједнице, јавне здравствене установе, 
те установе и предузећа чији је оснивач 
Општина Лопаре, а који се финансирају или 
суфинасирају из Буџета Општине Лопаре, као 
и вјерске заједнице и хуманитарне 
организације.“ 
 

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  
О П Ш Т И Н А  Л О П А Р Е  

 
Број: 02/1-014-59       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум; 11.12.2017.         Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
54. 

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 
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I 
 

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

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-2008/17     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 25.12.2017.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
55. 

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, Драгани 
Ристић из Лабуцке 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: 02/1-3487/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 27.12.2017.        Др Радо Савић, с.р.   
________________________________________ 
 
56. 
               На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему РС-Пречишћени текст 
(''Службени гласник РС'', број: 52/14, 103/15 и 
15/16) и члана 67. и 88 Статута општине 
Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 
бр:6/17) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
               Одобравају се средства, у износу од 
202,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, 
Републичкој управи за геодетске и имовинско 
– правне послове, у сврху накнаде за 
кориштење података и вршење услуга. 

 
II 
 

                За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

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

 
 
Број: 02/1-400-1/24     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 27.12.2017.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
57. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
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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 
29,70 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Сави Илићу 
из Пипера на име једнократног робног давања 
– пакета. 

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број: 02/1-400-1/25     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.12.2017.          Радо Савић, с.р.   
________________________________________ 
 
58. 

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 
250,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Слободану 
Петровићу из Милиног Села 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: 02/1-3631/17    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.12.2017.         Радо Савић, с.р.   
________________________________________ 
 
59. 
            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 
250,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Милици 
Седларевић из Миросаваца 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: 02/1-3751/17       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.12.2017.           Радо Савић, с.р.  
________________________________________  
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60. 
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 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Славки 
Јовићу из Милиног Села 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: 02/1-3368/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.12.2017.         Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
   
61. 

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, Јоки 
Пришић из Милиног Села 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: 02/1-3310/17     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.12.2017.         Радо Савић, с.р.  
________________________________________  
   
62. 

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. 
 

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: 02/1-2678/17    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.12.2017.        Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
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63. 
На основу члана 43. Закона о 

буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) 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 
59,90 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Слободану 
Антуновићу из Веселиновца на име 
једнократног робног давања – пакета. 

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број: 02/1-400-1/26    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.12.2017.         Радо Савић, с.р.   
________________________________________ 
  
64. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) 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 
39,73 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 416129, Божидарки 
Медић из Тобута на име једнократног робног 
давања – пакета. 

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број: 02/1-400-1/27    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.12.2017.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
  
65. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) 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 
29,99 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Недељку 
Антуновићу из Веселиновац на име 
једнократног робног давања – пакета. 
 

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“. 
 

 
 
 



Страна 37                            Службени гласник општине Лопаре – број 16.                  31.12.2017. 
 

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

 
Број: 02/1-400-1/28     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.12.2017.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
  
66. 

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, Дејани 
Јосиповић из Тобута за трошкове лијечења. 
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број: 02/1-3703/17     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.12.2017.         Радо Савић, с.р.   
________________________________________ 
   
67. 

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, Смиљи 
Максимовић 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: 02/1-3839/17    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.12.2017.        Радо Савић, с.р. 
________________________________________  
   
68. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) 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, Славиши 
Поповићу из Тобута за трошкове лијечења.  
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број: 02/1-3323/17     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.12.2017.         Радо Савић, с.р.  
________________________________________ 
   
69. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) 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 
30,09 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Недељку 
Митровићу из Лопара на име једнократног 
робног давања – пакета. 
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

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

 
Број: 02/1-400-1/34     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.12.2017.           Радо Савић, с.р.  
________________________________________  
  
70. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) 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 
49,70 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Драгици 
Цвјетковић из Пељава на име једнократног 
робног давања – пакета. 
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број: 02/1-400-1/35     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.12.2017.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________  
  
71. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) 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 
30,04 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Славки 
Симић из Тобута на име једнократног робног 
давања – пакета. 
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
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III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број: 02/1-400-1/36    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.12.2017.        Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
  
72. 
               На основу члана 59. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број 97/16), члана 9. 
Уредбе о канцеларијском пословању 
републичких органа управе ("Службени 
гласник Републике Српске", број 1/04,), тачке 
40. Упутства о спровођењу канцеларијског 
пословања републичких органа управе 
("Службени гласник Републике Српске", број 
31/05, 5/06, 10/06, 10/07, 31/09, 43/09, 74/09, 
99/09, 98/10, 111/10, 25/11, 117/11, 107/17 и 
112/17), члана 67. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број 
6/17) и Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста Општинске 
управе општине Лопаре, број 02/1-014-48/17 од 
30.11.2017. године, Начелник општине Лопаре, 
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
I 
 

               Утврђују се бројчане ознаке 
организационих јединица Општинске управе 
општине Лопаре или бројчане ознаке радних 
мјеста: 
 
01 СКУПШТИНA ОПШТИНЕ 
 
01/1 - Предсједник Скупштине општине  
01/2 - Секретар Скупштине општине 
 
02 СТРУЧНА СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА  
     ОПШТИНЕ И КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА  
 
02/1 - Начелник општине  
02/2 - Замјеник Начелника 
02/3 - Самостални стручни сарадник-                                                                                                                            
          Координатор Службе  
02/4 - Технички секретар Начелника 
02/5 - Самостални стручни сарадник за  
          послове јавних набавки 
02/6 - Стручни савјетник за економска питања 
02/7 - Самостални стручни сарадник за односе  
          са јавношћу 

02/8 - Шеф Кабинета начелника општине  
02/9 - Стручни сарадник за скупштинске  
          послове 
02/10-Технички секретар Предсједника 
02/11- Савјетник начелника општине 
 
03 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
 
03/1 - Начелник одјељења  
03/2 - Bиши стручни сарадник за инвалидску  
          заштиту --координатор у Одсјеку  
03/3 - Достављач поште (курир) 
03/4 - Стручни сарадник за инвалидску  
          заштиту и обраду података  
03/5 - Стручни сарадник за аутоматску обраду  
          података, обрачун накнада и послови  
          дактилографа 
03/6 - Стручни сарадник за опште и  
          персоналне послове 
03/7 - Стручни сарадник-технички секретар  
          ОИК и радник центра за бирачки списак  
03/8 - Шеф одсјека Центра за услуге  
          грађанима и самостални стручни  
          сарадник за грађанска стања  
03/9 - Виши стручни сарадник за информисање  
          (инфо-пулт) 
03/10- Самостални стучни сарадник за  
           пружање правне помоћи 
03/11- Стручни сарадник-матичар за МК  
           Лопаре 
03/12- Стручни сарадник-матичар за МК  
           Пипери  
03/13- Стручни сарадник-матичар за МК Прибој 
03/14- Стручни сарадник-матичар за МК Корај 
03/15- Стручни сарадник-матичар за МК  
           Мртвица 
03/16- Стручни сарадник-матичар  
03/17- Стручни сарадник за протокол и  
           картотеку 
03/18- Стручни сарадник за послове архиве 
03/19- Шеф писарнице 
 
 
04 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И  
     ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

04/1 - Начелник одјељења  
04/2 - Виши стручни сарадник за цивилну  
          заштиту 
04/3 - Самостални стручни сарадник за  
          привреду и статистику и подстицање  
          развоја 
04/4 - Самостални стручни сарадник за  
          друштвени развој и НВО 
04/5 - Виши стручни сарадник за  
          предузетништво  
04/6 - Самостални стручни сарадник за  
          пољопивреду 
04/7 - Самостални стручни сарадник за  
          локални економски развој 
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04/8 - Самостални стручни сарадник за  
          управљање развојем 
 

05 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ  
     И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 
 
05/1 - Начелник одјељења 
05/2 - Стручни сарадник за грађење,  
          урбанистичко-планску документацију и  
          контролу инвестиционо-техничке  
          документације 
05/3 - Стручни сарадник за заједничку  
          комуналну потрошњу, стамбене послове, 
          накнаду за грађевинско земљиште и  
          употребне дозволе за грађевинске  
          објекте 
05/4 - Комунални полицајац 1 
05/5 - Виши стручни сарадник за просторно- 
          планскудокументацију и екологију  
05/6 - Комунални полицајац 2 
05/7 - Виши стручни сарадник за енергетску  
          ефикасност  
 
06 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 
06/1 - Начелник одјељења  
06/2 - Самостални стручни сарадник за  
          рачуноводствене послове--шеф  
          рачуноводства 
06/3 - Самостални стручни сарадник за буџет 
06/4 - Самостални стручни сарадник за платни  
          промет и праћење локалних општинских  
          прихода 
06/5 - Стручни сарадник за послове обрачуна и  
          благајну 
06/6 - Виши стручни сарадник за ликвидатуру и  
          помоћне књиге 
06/7 - Самостални стручни сарадник за унос  
          података и административно-оперативне  
          послове 
 
07 ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
 
07/1 - Економ 
07/2 - Администратор система 
07/3 – Шеф одсјека за заједничке послове 
 
08 ОДСЈЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
 
08/1 - Шеф одсјека за инспекцијске послове и –  
          тржишни  инспектор 
08/2 - Еколошки инспектор 
08/3 - Пољопривредни инспектор и инспектор  
          за храну 
08/4 - Урбанистичко-грађевински инспектор 
 
09 ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА 
ЈЕДИНИЦА 
 
09/1 - Старјешина ватрогасне јединице 

09/2 - Стручни сарадник за административно- 
          техничке послове 
 

II 
 

               Ступањем на снагу овог рјешења 
престаје да важи рјешење број 02/1-014-45/16 
од 23.12.2016. године. 
 

III 
 

               Oво рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а примјењиваће се од 01.01.2018. 
године и објавиће се у “Службеном гласнику 
општине Лопаре”. 
 

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

 
Број: 02/1-014-61/17   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 26.12.2017.        Др Радо Савић, с.р.  
________________________________________ 
 
73. 
               На основу члана 43. и 72. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“,  број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), члана 67. и 88. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 06/17), члана 3. став 2. Одлуке о 
стипендирању ученика и студената („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 14/08) и члана 
20. став 4. Правилника о додјели студентских 
стипендија („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 1/09 и 13/09), Начелник општине 
Лопаре  д о н о с и: 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о додјели студентских стипендија 
за школску 2016/2017. годину 

Члан 1. 
 

               Општина Лопаре додјељује  9 (девет) 
стипендија студентима који студирају на 
високошколским установама у Босни и 
Херцеговини, Републици Српској и 
Републикама бивше Југославије, а имају 
пребивалиште на подручју општине Лопаре. 
 

Члан 2. 
 

               Стипендије из члана 1. овог Рјешења 
додјељују се студентима који су након  
поступка  бодовања по критеријумима 
прописаним Конкурсом број: 04/7-67-2 од 
08.02.2017. године и Правилником о додјели 
студентских стипендија („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 1/09 и 13/09), освојили 
највећи број бодова према Ранг – листи број: 
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04/7-67-2-3/17 од 24.03.2017. године, и то: 
 
               1. Александар Стевић из Прибоја, 
  119,70 бодова 
               2. Младенка Тодић из Лопара, 
  117,50 бодова 
               3. Бранкица Ђокић из Прибоја 
  113,50 бодова 
               4. Драгиша Спасојевић из Вукосаваца,
  113,50 бодова  
               5. Маја Марковић из Лопара,  
              111,40 бодова 
               6. Ивана Лакић из Бријеста,  
  110,30 бодова 
               7. Роса Глигоревић из Прибоја, 
  107,40 бодова 
               8. Славка Јовић из Лопара   
  107,30 бодова и 
               9. Јово Миљановић из Лопара 
  105,30 бодова. 
 

Члан 3. 

               Начелник општине Лопаре закључиће 
уговоре о стипендирању са студентима 
наведеним у члану 2. овог Рјешења којим ће се 
регулисати права и обавезе стипендитора и 
корисника стипендије.   
  

Члан 4. 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број: 04/7-67-2-4    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум,  29.12.2017.           Радо Савић,  с.р. 
________________________________________ 
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