На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број:
39/14), члана 59. и 82. став 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре („Службени гласник општине
Лопаре“, број: 6/17), и члана 4. Правилника о јавним набавкама општине Лопаре („Службени
гласник општине Лопаре, број: 1/16) начелник општине Лопаре д о н о с и
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Доноси се допуна Плана јавних набавки Општине Лопаре за 2019. годину и гласи:
У тачки – УСЛУГЕ, додаје се нова подтачка 24. и гласи:
24. „Набавка услуга израде Елабората оправданости крчења шума и трајне промјене намјене
шумског земљишта у сврху изградње саобраћајнице (реконструкција постојећег пута са
измјештањем дијела трасе) према туристичко – рекреационо – излетничком центру „Бусија“,
у К.О. Подгора, општина Лопаре“;
Процијењена вриједност: 1.800,00 КМ (без ПДВ-а).
У тачки – РАДОВИ, додају се нове подтачке 30. и 31. и гласе:
30. „Набавка радова на санацији и уређењу амбуланте у Мјесној заједници Корај, Општина
Лопаре“;
Процијењена вриједност: 42.656,39 КМ (без ПДВ-а).
31. „Набавка радова на локалном путу (од магистралног пута М-18 – Бусија), дионица:
Петковићи – Бусија, од стационаже 5 + 300 до стационаже 6 + 790, дужине 1.490 m1, ширина
планума 8 m1“;
Процијењена вриједност: 42.735,00 КМ (без ПДВ-а).
II
План јавних набавки из члана 1. ове Одлуке обухвата набавку роба, услуга и радова, те
садржи податке о предмету набавке, јединственом рјечнику јавне набавке, процијењеној
вриједности јавне набавке, врсти поступка јавне набавке, оквирним терминима за покретање
поступка јавне набавке и закључења уговора и извору финансирања.
III
Табеларни преглед допуне Плана јавних набавки за 2019. годину саставни је дио ове
Одлуке.
IV
Поступак јавне набавке ће се спровести онако како је предвиђено допуном Плана јавних
набавки за 2019. годину.

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на web-страници општине
Лопаре, заједно са Планом.
Број: 02/5-404-8-2/19
Датум, 10.10.2019. године
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