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 – РОБЕ, додаје се нова подтачка 17. и гласи:
16. „Набавка и испорука садног материјала (шљиве, сорте: чачанска родна, стенлеј и руска
џанарика и дуње, сорте: лесковачка дуња)“.
Процијењена вриједност: 24.970,94 КМ (без ПДВ-а).
У тачки – УСЛУГЕ, додаје се нова подтачка 23. и гласи:
23. „Успостављање финансијског управљања и контроле (ФУК)“
Процијењена вриједност: 5.900,00 КМ (без ПДВ-а).
У тачки – РАДОВИ, додају се нове подтачке 26, 27, 28. и 29. и гласе:
26. „Набавка радова на асфалтирању локалног макадамског пута у Мјесној заједници
Јабланица, засеок „Видовићи“, дужина 550,00 m1, ширина асфалта 3,50 m1“;
Процијењена вриједност: 42.735,00 КМ (без ПДВ-а).
27. „Набавка радова на асфалтирању локалног макадамског пута Пирковци – Милино Село
(Лазићи), дужина 550,00 m¹, ширина асфалта 3,00 m¹“;
Процијењена вриједност: 42.735,00 КМ (без ПДВ-а).
28. „Набавка радова на санацији клизишта на локалном путу у Мјесној заједници Прибој
(локалитет „Ђеруша“)“
Процијењена вриједност: 25.641,00 КМ.
29. „Асфалтирање локалних макадамских путева на подручју општине Лопаре“
Лот 1 – локални макадамски пут у Мртвици (раскршће – Кореташи)
Лот 2 – локални макадамски пут у Пирковцима (Тисовица)
Процијењена вриједност: 42.735,05 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: 02/5-404-8-1/19
Датум, 18.07.2019. године
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