
 
                                                                          
                                                                                   

                                       

 

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЛОПАРЕ 
Тел/Факс:055/650-304 

е-mail: lopareso@teol.net 

ГОДИНА 
2014. 

Број: 6/14 
 

25.06.2014. 

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

 
1. 
               На основу члана 37. и 40. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13) и чл. 35. 
Статута Општине Лопаре („Службени гласник 
Општине Лопаре“, број: 4/14), Скупштина 
Општине Лопаре је на својој сједници одржаној 
20.06.2014. године, донијела: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У  
о приступању изради плана парцелације 

проширења гробља у Пиперима 
општина Лопаре на локацији  

„Спасојевића гробље“ 
 

Члан 1. 
 

             Приступа се изради Плана парцелације 
проширења гробља у Пиперима Општина 
Лопаре на локацији „Спасојевића гробље“ (у 
даљем тексту План). 
 

Члан 2. 
 

              Површина подручја обухвата Плана се 
односи на земљиште означено као к.ч. бр. 
1411, К.О. Пипери, и износи 1.980,00 м2. 
 

Члан 3. 
 

               План се односи на период од 2014. до 
2024. године. 
 

Члан 4. 
 

               Носилац припреме и организације 
Плана је Одјељење за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове 
Административне службе Општине Лопаре. 
 

Члан 5. 
 

             Носилац израде Плана биће правно 
лице коме буде повјерена израда Плана из 
реда предузећа која имају лиценцу за израду 
Плана. 
 

Члан 6. 
 

            Скупштина Општине Лопаре, на 
приједлог носиоца припреме, утврђује Нацрт 
Плана, који се ставља на јавни увид у трајању 
од 30 дана у просторијама Општине Лопаре 
ради изјашњења и подношења писмених 
примједби на Нацрт Плана. 
 

Члан 7. 
 

            Након спровођења јавне расправе 
разматрају се примједбе, приједлози и 
мишљења на Нацрт планског документа. 
 

Члан 8. 
 

               Носилац припреме Плана утврђује 
Приједлог Плана и подноси га Скупштини 
Општине Лопаре на усвајање. 
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Члан 9. 
 

              Документ просторног уређења (План) 
је јавни документ и излаже се на стални јавни 
увид код органа управе надлежног за послове 
урбанизма. 
 

Члан 10. 
 

             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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број:01/1-022-1-76/14       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 20.06.2014.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
2. 
              На основу члана 37. и 40. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13) и чл. 35. 
Статута Општине Лопаре („Службени гласник 
Општине Лопаре“, бр. 4/14), Скупштина 
Општине Лопаре је на својој сједници одржаној 
20.06.2014. године, донијела: 
 
 

О   Д  Л  У  К  У 
о приступању изради плана парцелације 

проширења гробља у Пиперима 
општина Лопаре на локацији  

„Попов гроб“ 
 

Члан 1. 
 

              Приступа се изради Плана 
парцелације проширења гробља у Пиперима 
Општина Лопаре на локацији „Попов гроб“ (у 
даљем тексту План). 
 

Члан 2. 
 

             Површина подручја обухвата Плана се 
односи на земљиште означено као к.ч. бр. 
403/2, К.О. Вакуф, и износи 1.454,00 м2. 
 

Члан 3. 
 

            План се односи на период од 2014. до 
2024. године. 
 

Члан 4. 
 

            Носилац припреме и организације 
Плана је Одјељење за просторно уређење и 

стамбено - комуналне послове 
Административне службе Општине Лопаре. 
 

Члан 5. 
 

            Носилац израде Плана биће правно 
лице коме буде повјерена израда Плана из 
реда предузећа која имају лиценцу за израду 
Плана. 
 

Члан 6. 
 

           Скупштина Општине Лопаре, на 
приједлог носиоца припреме, утврђује Нацрт 
Плана, који се ставља на јавни увид у трајању 
од 30 дана у просторијама Општине Лопаре 
ради изјашњења и подношења писмених 
примједби на Нацрт Плана. 
 

Члан 7. 
 

         Након спровођења јавне расправе 
разматрају се примједбе, приједлози и 
мишљења на Нацрт планског документа. 
 

Члан 8. 
 

              Носилац припреме Плана утврђује 
Приједлог Плана и подноси га Скупштини 
Општине Лопаре на усвајање. 
 

Члан 9. 
 

             Документ просторног уређења (План) 
је јавни документ и излаже се на стални јавни 
увид код органа управе надлежног за послове 
урбанизма. 
 

Члан 10. 
 

            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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број:01/1-022-1-77/14        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 20.06.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
3. 
             На основу члана 37. и 40. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13) и чл. 35. 
Статута Општине Лопаре („Службени гласник 
Општине Лопаре“, бр. 4/14), Скупштина 
Општине Лопаре је на својој сједници одржаној 
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20.06.2014. године, донијела: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У  
о приступању изради плана парцелације у 
Корају за потребе формирања привредног 

 комплекса у функцији пољопривреде 
 

Члан 1. 
 

           Приступа се изради Плана парцелације 
у Корају, за потребе формирања привредног 
комплекса у функцији пољопривреде (у даљем 
тексту План). 
 

Члан 2. 
 

           Површина подручја обухвата Плана се 
односи на земљиште означено као к.ч. бр. 
1778/1, к.ч. бр. 1778/2, к.ч. бр. 1781/1, к.ч. бр. 
1002 (укупне површине 8.850,00 м2) и к.ч. бр. 
1779 (укупне површине 13.000,00 м2), све у 
К.О. Корај, што је све укупне површине од 
21.850,00 м2. 
 

Члан 3. 
 

          План се односи на период од 2014. до 
2024. године. 

Члан 4. 
 

          Носилац припреме и организације Плана 
је Одјељење за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове 
Административне службе Општине Лопаре. 
 

Члан 5. 
 

         Носилац израде Плана биће правно лице 
коме буде повјерена израда Плана из реда 
предузећа која имају лиценцу за израду Плана. 
 

Члан 6. 
 

          Скупштина Општине Лопаре, на 
приједлог носиоца припреме, утврђује Нацрт 
Плана, који се ставља на јавни увид у трајању 
од 30 дана у просторијама Општине Лопаре 
ради изјашњења и подношења писмених 
примједби на Нацрт Плана. 
 

Члан 7. 
 

         Обавеза Носиоца израде је, да спајањем 
свих ових парцела формира јединствену 
парцелу укупне површине 21.850,00 м2, како 
би добила функционалну цјелину за потребе 
Привредног комплекса у функцији 
пољопривреде.  
 
 

Члан 8. 
 

            Након спровођења јавне расправе 
разматрају се примједбе, приједлози и 
мишљења на Нацрт планског документа. 
 

Члан 9. 
 

            Носилац припреме Плана утврђује 
Приједлог Плана и подноси га Скупштини 
Општине Лопаре на усвајање. 
 

Члан 10. 
 

            Документ просторног уређења (План) је 
јавни документ и излаже се на стални јавни 
увид код органа управе надлежног за послове 
урбанизма. 
 

Члан 11. 
 

            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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број:01/1-022-1-78/14        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 20.06.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
4. 
                На основу члана 37. и 40. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13) и чл. 35. 
Статута Општине Лопаре („Службени гласник 
Општине Лопаре“, бр. 4/14), Скупштина 
Општине Лопаре је на својој сједници одржаној 
20.06.2014. године, донијела: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о приступању изради плана парцелације 
проширења гробља у Лопарaма и изради 
прилазног пута на локацији „ гробље 

Лучица“ 
 

Члан 1. 
 

               Приступа се изради Плана 
парцелације проширења гробља и изради 
прилазног пута на локацији „Лучица“ у 
Лопарама (у даљем тексту План). 
 

Члан 2. 
 

               Површина подручја обухвата Плана 
се односи на земљиште означено као к.ч. бр. 
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190/1, К.О. Лабуцка, и износи 1.400,00 м2. 
 

Члан 3. 
 

             План се односи на период од 2014. до 
2024. године. 
 

Члан 4. 
 

              Носилац припреме и организације 
Плана је Одјељење за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове 
Административне службе Општине Лопаре. 
 

Члан 5. 
 

             Носилац израде Плана биће правно 
лице коме буде повјерена израда Плана из 
реда предузећа која имају лиценцу за израду 
Плана. 
 

Члан 6. 
 

            Скупштина Општине Лопаре, на 
приједлог носиоца припреме, утврђује Нацрт 
Плана, који се ставља на јавни увид у трајању 
од 30 дана у просторијама Општине Лопаре 
ради изјашњења и подношења писмених 
примједби на Нацрт Плана. 
 

Члан 7. 
 

            Након спровођења јавне расправе 
разматрају се примједбе, приједлози и 
мишљења на Нацрт планског документа. 

 
Члан 8. 

 
               Носилац припреме Плана утврђује 
Приједлог Плана и подноси га Скупштини 
Општине Лопаре на усвајање. 
 

Члан 9. 
 

              Документ просторног уређења (План) 
је јавни документ и излаже се на стални јавни 
увид код органа управе надлежног за послове 
урбанизма. 
 

Члан 10. 
 

             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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број:01/1-022-1-79/14        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 20.06.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
5. 
            На основу члана 111а. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 
и 98/13) и члана 35.  став 2.  тачка п. Статута  
општине  Лопаре ("Службени  гласник општине  
Лопаре", број: 4/14), Скупштина општине 
Лопаре, на сједници одржаној дана 20.06.2014. 
године, донијела је  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању начелника Oдјељења за  

финансије у Општинској управи 
општине Лопаре 

 
I 
 

            За начелника Одјељења за финансије 
у Општинској управи општине Лопаре именује 
се: 
 
          -  ДАНИЦА ИЛИЋ- дипломирани 
економиста из Прибоја. 
 

II 
 

           Даном ступања на снагу овог Рјешења 
престаје да важи Одлука о избору в.д. 
начелника Одјељења за финансије, број: 01/1-
022-1/86 од 28.11.2012. године, на основу којег 
Даници Илић престаје дужност в.д. начелника 
Одјељења за финансије у Административној 
служби  општине Лопаре. 
 

III 
  
             Ово Рјешење 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 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 
 
Број: 01/1-022-1-80/14      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 20.06.2014.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
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6. 
             На основу члана 111а. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 
и 98/13) и члана 35.  став 2.  тачка п. Статута  
општине  Лопаре ("Службени  гласник општине  
Лопаре", број: 4/14), Скупштина општине 
Лопаре, на сједници одржаној дана  
20.06.2014. године,  донијела је  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању начелника Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове у Општинској управи општине 

Лопаре 
 

I 
 

            За начелника Одјељења за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове у 
Општинској управи  општине Лопаре именује 
се: 
 
         -  СРЂАН ЛУКИЋ- дипломирани 
инжењер пољопривреде из Лопара. 
 

II 
 

            Даном ступања на снагу овог Рјешења 
престаје да важи Одлука о избору в.д. 
начелника Одјељења за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове број: 01/1-022-1-
116/13 од 23.09.2013. године, на основу којег 
Срђану Лукићу престаје дужност в.д. 
начелника Одјељења за просторно уређење и 
стамбено - комуналне послове у 
Административној служби  општине Лопаре. 
 
 

III 
  
               Ово Рјешење 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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-81/14       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 20.06.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
7. 

На основу члана  30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 
чланa 35. Статута општине Лопаре (''Службени 

гласник општине Лопаре'', број 4/14),  
Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана 20.06.2014. године,  д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању средстава за набавку 

погонског горива  
 
I 
 

Одобравају се средства из Буџета 
општине Лопаре са позиције 412400 ''Цивилна 
заштита'' у сврху  набавке погонског горива у 
износу од 50.000,00 КМ.  
 

II 
 

 Средства из претходног члана 
одобравају се због стања елементарне 
непогоде у сврху отклањања последица 
клизишта на локалним категорисаним и 
некатегорисаним путевима, као и  објектима 
грађана, угрожених клизиштима на територији 
општине Лопаре.  

 
 III 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
начелник општине Лопаре и  одјељење за 
финансије општине Лопаре.  

 
IV 
 

 Ова Одлука, из разлога хитности, 
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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-82/14        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 20.06.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
8. 

На основу члана  30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 
члана 348. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број:124/08, 58/09 и 95/11), члана 6. 
Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 20/12) и члана 35. Статута 
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општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број 4/14),  Скупштина општине 
Лопаре на сједници одржаној дана 20.06.2014. 
године,  д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У 
о начину и условима продаје 

неизграђеног грађевинског земљишта  
 
I 
 

Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин спровођења лицитације за продају 
неизграђеног грађевинског земљишта у 
својини општине Лопаре, означеног као кч.бр. 
572/17 звана ''Њивице''у површини од 856 м2 
уписана у посједовни лист број: 212 КО Лопаре 
град, а које по земљишнокњижним подацима 
одговара парцели означеној као кч.бр. 74/21 
СП у површини од 856 м2, уписана у 
земљишнокњижни извадак број: 490 КО 
Лабуцка, као својина општине Лопаре у дијелу 
1/1.  
 

II 
 

Почетна продајна цијена земљишта из 
претходног члана износи 5,00 КМ по 1 м2 
земљишта, односно 4.280,00 КМ.  

 
III 
 

За учешће у поступку лицитације 
учесник је дужан уплатити једнократни износ 
кауције у висини од 1.000,00 КМ  уплатом на 
жиро рачун општине Лопаре. 
 

IV 
 

Продајну цијену земљишта, учесник 
лицитације са којим ће се закључити 
купопродајни уговор, дужан је уплатити у року 
од 15 (петнаест) дана након закљученог 
поступка лицитације, а предаја земљишта у 
посјед извршиће се у року од 7 (седам) дана 
од дана уплате купопродајне цијене и 
закључења купопродајног уговора,  о чему ће 
се сачинити записник о примопредаји у посјед. 

Све трошкове око израде и провођења 
купопродајног уговора сноси купац. 

 
V 
 

Поступак лицитације спровешће 
Комисија за продају грађевинског земљишта у 
државној својини,  коју је именовала 
Скупштина општине Лопаре. 

 
 
 

VI  
 

Овлашћује се начелник да по 
окончаном поступку лицитације може 
закључити уговор о продаји земљишта из 
тачке I ове одлуке.  
 

VII 
 

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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-83/14       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 20.06.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                         Миленко Ристић, дипл.ецц,с.р. 
________________________________________ 
 
9. 
              На основу члана 348. став 3. тачка д. 
Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09 
и 95/11), а у вези са чланом 35. став 2. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број 4/14), Скупштина општине 
Лопаре на сједници одржаној дана 20.06.2014. 
године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
              1. Даје се сагласност за продају 
земљишта у државној својини, непосредном 
погодбом у сврху комплетирања грађевинске 
парцеле Крстић Гордане из Лопара, а које је 
означено као: 
              -  к.ч.бр.  584/57 зв. „Лука“, у нарави 
двориште у пов. од 8 м2, уписана у ПЛ бр. 
212. к.о. Лопаре град на име Скупштина 
општине Лопаре са 1/1 дијела, а која по 
земљишној књизи одговара парцели означеној 
као к.ч.бр. 132/50 СП зв. „Ораница испод 
кафане“ у нарави башча у пов од 8 м2, уписана 
у зк.ул.бр. 160. к.о. Лабуцка као својина 
Општине Лопаре са дијелом од 1/1.  
 
             2. Земљиште које је предмет докупа се 
налази у шестој  зони према Одлуци о 
грађевинском земљишту за коју је одређена 
цијена од 1% од просјечне коначне 
грађевинске цијене м2 корисне стамбене 
површине која износи 5 КМ по  м2.  
 
             3. Накнада за продају земљишта 
наведеног у тачки 1. диспозитива одређује се у 
износу од 40,00 КМ. 
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             4. Овлашћује се Начелник општине 
Лопаре да може закључити уговор о продаји 
предметног земљишта.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

            Крстић Гордана поднијела је захтјев 
Скупштини општине Лопаре за докуп 
земљишта наведеног у диспозитиву закључка. 
 
            У поступку је утврђено: 
            - да су Одлуком Скупштине Општине 
Лопаре бр. 01/1-022-1-131/13 од 26.11.2013. 
године и исправком наведене Одлуке бр. 01/2-
022-2-64/14 од 18.06.2014. године прихваћени 
урбанистичко-технички услови бр. 35/13 од 
02.07.2013. године израђени од ДОО Завод за 
урбанизам и пројектовање Бијељина, а који се 
односе на докуп дијела градског грађевинског 
земљишта и комплетирање грађевинске 
парцеле Крстић Гордане из Лопара за 
изграђени пословни објекат у Лопарама на 
земљишту означеном као к.ч.бр. 584/34 и 
584/35, уписане у к.о. Лопаре град (докуп-дио 
к.ч.бр. 584/1).  
            - да је парцела к.ч.бр. 584/57 у пов. од 8 
м2 уписана у Пл.бр. 212. к.о. Лопаре град на 
име Скупштине општине Лопаре са дијелом од 
1/1, а иста је настала цијепањем од парцеле 
к.ч.бр. 584/1, уписане у исти Пл, а све према 
скици Приватне геодетске организације 
„Геоматик“ Лопаре од 29.04.2014. године и 
списку промјена бр. 13/2014 за к.о. Лопаре 
град, 
            - да парцела к.ч.бр. 584/57 к.о. Лопаре 
град по земљишној књизи одговара парцели 
означеној као к.ч.бр. 132/50 СП у пов. од 8 м2, 
уписана у зк.ул.бр. 160. к.о. Лабуцка на име 
Општина Лопаре са дијелом од 1/1, 
           - да је чланом 3 став 2. Одлуке о 
одређивању висине накнаде за продато 
градско грађевинско земљиште („Службени 
гласник општине Лопаре“, број 12/07) 
прописано да се висина накнаде по 1 м2 
градског грађевинског земљишта утврђује у 
проценту од просјечне коначне грађевинске 
цијене 1 м2 корисне стамбене површине из 
претходног става и то као фиксан проценат у 
шестој зони 1%, 
          - да је чланом 1. Одлуке о просјечној 
грађевинској цијени из претходне године 1 м2 
корисне стамбене површинне на подручју 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број 3/11) прописано да просјечна 
грађевинска цијена 1 м2 корисне стамбене 
површине на подручју општине Лопаре, која 
служи као основ за утврђивање накнаде за 
погодност уређења градског грађевинског 
земљишта (једнократна рента) износи 500 КМ. 
          На основу напријед наведеног утврђено 
је да накнада за градско грађевинско 

земљиште износи 5 КМ по 1м2, па је одређена 
цијена као у тачки 3. диспозитива закључка.  
         На основу напријед изложеног утврђено 
је да су испуњени услови из члана 348. став 3. 
тачка д. Закона о стварним правима који 
прописује да продаја, односно оптерећење 
правом грађења непокретности у својини 
републике и јединица локалне самоуправе се 
изузетно може извршити непосредном 
погодбом за потребе изградње ради 
обликовања грађевинске честице.                                                                     
         На основу свега изложеног одлучено је 
као у диспозитиву.  
 
          ПРАВНА ПОУКА: 
 
          Против овог Закључка није дозвољена 
жалба, али се може водити управи спор 
подношењем тужбе код Окружног суда у 
Бијељини у року од 30 дана од дана пријема 
овог закључка.   
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-84/14       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 20.06.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
10. 
 На основу члана 30. и 72. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), члана 35. став 2. Статута општине 
Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре", 
број 4/14), Скупштина општине Лопаре на 
сједници одржаној дана 20.06.2014. године, д о 
н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању – Стручног мишљења - 

урбанистичко-техничких услова 
 
I 

 
 Прихвата се Стручно мишљење и 
урбанистичко-технички услови број: 468/13 од 
14.04.2014. године посједника Спасојевић 
Гордане, из Лопара, за измјену грађевинске 
парцеле-докуп дијела грађевинског земљишта 
у Лопарама на земљишту к.ч. број:544, 
настале цијепањем к.ч.бр.547 зв. "Башча", 
уписане К.О. Лопаре град, а који су урађени од 
стране ЈП “Дирекције за изградњу и развој 
града” Бијељина. 
 Са наведеним Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима накнадно ће 
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се извршити усклађивање Регулационог плана 
града Лопаре. 

 
II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Лопаре". 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-85/14       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 20.06.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
11.                                                                                                                                          
 На основу члана 30. и 72. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), члана 35. став 2.  Статута општине 
Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре", 
број 4/14), Скупштина општине Лопаре на 
сједници одржаној дана 20.06.2014. године,     
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о прихватању – Стручног мишљења - 

урбанистичко-техничких услова 
 

I 
 
 Прихвата се Стручно мишљење број: 
152/14 од 20.05.2014. године инвеститора 
Алексић Симе, из Лопара, за доградњу 
пословног објекта у Лопарама на земљишту 
к.ч. број: 528/10, зв. "Продавница", уписане 
К.О. Лопаре град, а који су урађени од стране 
ЈП “Дирекције за изградњу и развој града” 
Бијељина. 
 Са наведеним Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима накнадно ће 
се извршити усклађивање Регулационог плана 
насеља Лопаре. 

 
II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Лопаре". 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-86/14        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 20.06.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 

12.       
                Након сравњавања са изворним 
текстом и стручним мишљењем „Завода за 
урбанизам и пројектовање“ Бијељина, број: 
35/13 од 02.07.2013. године, утврђено је да је у 
Одлуци о прихватању – Стручно мишљење, 
број: 01/1-022-1-131/13 од 26.11.2013. године, 
учињена техничка грешка, па на основу члана 
177. став 2. Пословника о раду Скупштине 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 4/14), Секретар Скупштине 
општине Лопаре, д о н о с и 
 
 

И С П Р А В К У 
Одлуке о прихватању – Стручног мишљења  
број: 01/1-022-1-131/13 од 26.11.2013. године 

 
 

 1. У члану I став 1. умјесто ријечи „к.ч. 
бр. 548/34“ и ријечи „дио к.ч. бр. 548/1“ треба 
да стоји: „ к.ч. бр. 584/34“ и ријечи „дио к.ч. бр. 
584/1“. 
 
 
Број:01/2-022-2-64/14     СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
Датум,18.06.2014.  ЖељкоТешић, дипл. правник,с.р. 
____________________________________________                 
 
   

АКТИ НАЧЕЛНИКА 
 

13. 
 На основу члана 4. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05,8/06,24/06,70/06,12/09, 60/10 
и 87/13), члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 15/09), 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 
дробљеног каменог агрегата фракције 0,00 – 
31,50 мм за насипање локалних и 
некатегорисаних путевана подручју општине 
Лопаре, у количини од 325,00 м3. 

 
II 

 
 Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
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6.850,00 КМ.  
 Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2014. годину.  

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума. 

 
IV 

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

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

 
 

Број: 02/5-404-36-1/14      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 14.05.2014.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
14.  
       
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-36-3/14 
Датум: 15.05.2014.  године 
 
       
 На основу члана 34. и 35. Закона о 
јавним набавкама БиХ (''Службени гласник 
БиХ'', број: 49/04, 19/05, 
52/05,8/06,24/06,70/06,12/09, 60/10 и 87/13),  
Начелник општине,  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 

I 
 

 У поступку јавне набавке дробљеног 
каменог агрегата фракције 0,00 – 31,50 мм, 
намијењеног за одржавање локалних и 
некатегорисаних путева на подручју општине 
Лопаре пошљунчавањем, у количини од 325,00 
м

3, након разматрања достављене Понуде 
понуђаћа  број: 3/2014 од 15.05.2014. године, 
одлучено је да се уговор додијели понуђачу 
.“БРАЋА ЏЕЛИЋ“ д.о.о. Тобут. 
 

Вриједност Уговора износи 6.844,50 КМ  
(словима: шест хиљада осамсто че-трдесет 
четири  и 50/100 КМ). У цијену је урачунат ПДВ. 
 

 II 
 

 У поступку разматрања достављене 
понуде , констатовано је да иста испуњава 
услове постављене тенедерском 
документацијом, те је одлучено да се изврши 
додјела уговора понуђачу из тачке I  овое 
Одлуке.  
 

III 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
      
        Н А Ч Е Л Н И К  
     Др Радо Савић, с.р 
________________________________________ 
 
15.              
 На основу члана 4. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05,8/06,24/06,70/06,12/09, 60/10 
и 87/13), члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 15/09), 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 
хитних услуга уклањања наноса и одрона на 
локалним путевима у МЗ Миросавци, насталих 
од последица буијица и клизишта. 
 

II 
 
 Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
6.000,00 КМ.  
 Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2014. годину.  
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума. 

 
IV 

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



Страна 10                            Службени гласник општине Лопаре – број 6.                       25.06.2014. 
 

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

 
 

Број: 02/5-404-37-1/14         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 19.05.2014.            Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
16. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-37-3/14 
Датум: 19.05.2014.  године 
 
       
 На основу члана 34. и 35. Закона о 
јавним набавкама БиХ (''Службени гласник 
БиХ'', број: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 
24/06,70/06,12/09, 60/10 и 87/13),  Начелник 
општине,  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 

I 
 

 У поступку јавне набавке хитних услуга 
уклањања наноса и одрона на локалним 
путевима у МЗ Миросавци, насталих од 
последица буијица и клизишта., након 
разматрања достављене Понуде понуђаћа  
број: 3/14 од 19.05.2014. године, одлучено је 
да се уговор додијели понуђачу  „МР  ЈОВИЋ“ 
д.о.о. Лопаре. 
 

Вриједност Уговора износи 6.000,00 КМ 
(словима: шестхиљада КМ), без     ПДВ-а. 
 

 II 
 

 У поступку разматрања достављене 
понуде , констатовано је да иста испуњава 
услове постављене тенедерском 
документацијом, те је одлучено да се изврши 
додјела уговора понуђачу из тачке I  овое 
Одлуке.  
 

III 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
      
            Н А Ч Е Л Н И К  
         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________

17.                       
 На основу члана 4. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05,8/06,24/06,70/06,12/09, 60/10 
и 87/13), члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 15/09), 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 
погонског горива и моторног уља за возила и 
грађевинске машине које је општина Лопаре 
ангажовала у условима ванредне ситуације на 
отклањању последица насаталих од бујица и 
клизишта. 
 

II 
 
 Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
7.010,00 КМ.  
 Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2014. годину.  
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума. 

 
IV 

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

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

 
 
Број: 02/5-404-38-1/14        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 21.05.2014.            Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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18. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-38-3/14 
Датум: 21.05.2014.  године 
 
 
 На основу члана 34. и 35. Закона о 
јавним набавкама БиХ (''Службени гласник 
БиХ'', број: 49/04, 19/05, 
52/05,8/06,24/06,70/06,12/09, 60/10 и 87/13),  
Начелник општине,  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 

I 
 

 У поступку јавне набавке погонског 
горива и моторног уља за возила и 
грађевинске машине које је општина Лопаре 
ангажовала у условима ванредне ситуације на 
отклањању последица насаталих од бујица и 
клизишта, након разматрања достављене 
Понуде понуђаћа  број: СЛ/2014 од  
21.05.2014. године, одлучено је да се уговор 
додијели понуђачу  „САС“  д.о.о. Прибој. 
 

Вриједност Уговора износи 7.008,00 КМ 
(словима: седамхиљадаиосам КМ).  У цијену је 
урачунат ПДВ 17%. 
 

 II 
 

 У поступку разматрања достављене 
понуде , констатовано је да иста испуњава 
услове постављене тенедерском 
документацијом, те је одлучено да се изврши 
додјела уговора понуђачу из тачке I  овое 
Одлуке.  
 

III 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
      
           Н А Ч Е Л Н И К  
        Др Радо Савић, с.р 
________________________________________ 
 
19.                        
 На основу члана 4. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05,8/06,24/06,70/06,12/09, 60/10 

и 87/13), члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 15/09), 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 оправке локалних путева у Мјсној 
заједници Подгора након оштећења насталих 
од клизишта. 
 

II 
 
 Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
6.000,00 КМ.  
 Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2014. годину.  
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума. 

 
IV 

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

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

 
 

Број: 02/5-404-39-1/14       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 23.05.2014.           Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
     
20.   
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-39-3/14 
Датум: 23.05.2014.  године 
 
       
 На основу члана 34. и 35. Закона о 
јавним набавкама БиХ (''Службени гласник 
БиХ'', број: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 
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70/06,12/09, 60/10 и 87/13), Начелник општине,  
д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 

I 
 

 У поступку јавне набавке услуга 
оправке оштећења на локалним путевима у 
Мјсној заједници Подгора насталих од 
клизишта, након разматрања достављене 
Понуде понуђаћа  број: 4/2014 од 23.05.2014. 
године, одлучено је да се уговор додијели 
понуђачу  Аутопревозник „Јанковић Милисав“ 
Јабланица. 
 

Вриједност Уговора износи 6.000,00 КМ 
(словима: шестхиљада КМ), без     ПДВ-а. 
 

 II 
 

 У поступку разматрања достављене 
понуде , констатовано је да иста испуњава 
услове постављене тенедерском 
документацијом, те је одлучено да се изврши 
додјела уговора понуђачу из тачке I  овое 
Одлуке.  
 

III 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 
      
                    Н А Ч Е Л Н И К  
    Др Радо Савић, с.р. 
_______________________________________ 
21.                           
 На основу члана 4. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05,8/06,24/06,70/06,12/09, 60/10 
и 87/13), члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 15/09), 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 

хитних услуга уклањања наноса и одрона и 
санирању пропуста и канала на локалним 
путевима у Мјесној заједници Милино Село, у 
циљу поправке оштећења насталих од 
последица буијица и клизишта. 
 

II 
 
 Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
6.000,00 КМ.  
 Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2014. годину.  
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума. 

 
IV 

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

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

 
 

Број: 02/5-404-40-1/14        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 29.05.2014.           Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
22. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-40-3/14 
Датум: 29.05.2014.  године 
   
 
 На основу члана 34. и 35. Закона о 
јавним набавкама БиХ (''Службени гласник 
БиХ'', број: 49/04, 19/05, 
52/05,8/06,24/06,70/06,12/09, 60/10 и 87/13),  
Начелник општине,  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 

I 
 

 У поступку јавне набавке хитних услуга 
уклањања наноса и одрона и санирања 
пропуста и канала на локалним путевима у 
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Мјесној заједници Милино Село, у циљу 
поправке оштећења насталих од последица 
буијица и клизишта., након разматрања 
достављене Понуде понуђаћа  број: 5/14 од 
29.05.2014. године, одлучено је да се уговор 
додијели понуђачу  „МР  ЈОВИЋ“ д.о.о. 
Лопаре. 
 

Вриједност Уговора износи 6.000,00 КМ 
(словима: шестхиљада КМ), без     ПДВ-а. 
 

 II 
 

 У поступку разматрања достављене 
понуде , констатовано је да иста испуњава 
услове постављене тенедерском 
документацијом, те је одлучено да се изврши 
додјела уговора понуђачу из тачке I  овое 
Одлуке.  
 

III 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
      
             Н А Ч Е Л Н И К  
         Др Радо Савић, с.р. 
_______________________________________ 
 
23.                
 На основу члана 4. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05,8/06,24/06,70/06,12/09, 60/10 
и 87/13), члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 15/09), 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 
хитних услуга уклањања наноса и одрона на 
локалном путу од регионалног пута Р 458 
према Брусници у МЗ Брусница, насталих од 
последица буијица и клизишта. 
 

II 
 
 Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
7.020,00 КМ.  
 Финансијска средства се обезбјеђују у 

буџету општине Лопаре за 2014. годину.  
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума. 
 

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

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

 
 

Број: 02/5-404-41-1/14      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 02.06.2014.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
24. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-41-3/14 
Датум: 03.06.2014.  године 
   
 
 На основу члана 34. и 35. Закона о 
јавним набавкама БиХ (''Службени гласник 
БиХ'', број: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 
70/06,12/09, 60/10 и 87/13),  Начелник општине,  
д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 

I 
 

 У поступку јавне набавке хитних услуга 
уклањања наноса и одрона на локалном путу 
од регионалног пута Р 458 према Брусници у 
МЗ Брусница, насталих од последица буијица 
и клизишта, након разматрања достављене 
Понуде понуђаћа  број: 1/14 од 03.06.2014. 
године, одлучено је да се уговор додијели 
понуђачу  „СИМИКИЋ - М“ д.о.о. Лопаре. 
 

Вриједност Уговора износи 7.020,00 КМ 
(словима: седамхиљадаидвадесет  КМ), са 
урачунатим ПДВ-ом. 
 

 II 
 

 У поступку разматрања достављене 
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понуде , констатовано је да иста испуњава 
услове постављене тенедерском 
документацијом, те је одлучено да се изврши 
додјела уговора понуђачу из тачке I  овое 
Одлуке.  
 

III 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
      
         Н А Ч Е Л Н И К  
     Др Радо Савић, с.р.  
_______________________________________ 
 
25.                 
 На основу члана 4. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05,8/06,24/06,70/06,12/09, 60/10 
и 87/13), члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 15/09), 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 
хитних услуга санирања оштећења на 
локалним путевима у Мјесној заједници Тобут, 
насталих од последица буијица и клизишта. 
 

II 
 
 Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
7.020,00 КМ.  
 Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2014. годину.  
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума. 

 
IV 

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

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

 
 
Број: 02/5-404-42-1/14            Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 02.06.2014.               Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
26. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-42-3/14 
Датум: 03.06.2014.  године 
  
 
 На основу члана 34. и 35. Закона о 
јавним набавкама БиХ (''Службени гласник 
БиХ'', број: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 
70/06,12/09, 60/10 и 87/13),  Начелник општине,  
д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 

I 
 

 У поступку јавне набавке хитних услуга 
санирања оштећења на локалним путевима у 
Мјесној заједници Тобут, насталих од 
последица буијица и клизишта, након 
разматрања достављене Понуде понуђаћа  
број: 3/14 од 03.06.2014. године, одлучено је 
да се уговор додијели понуђачу  „СИМИКИЋ - 
М“ д.о.о. Лопаре. 
 

Вриједност Уговора износи 7.020,00 КМ 
(словима: седамхиљадаидвадесет  КМ), са 
урачунатим ПДВ-ом. 
 

 II 
 

 У поступку разматрања достављене 
понуде , констатовано је да иста испуњава 
услове постављене тенедерском 
документацијом, те је одлучено да се изврши 
додјела уговора понуђачу из тачке I  овое 
Одлуке.  
 

III 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
      
           Н А Ч Е Л Н И К  
        Др Радо Савић, с.р.  
________________________________________ 



Страна 15                            Службени гласник општине Лопаре – број 6.                       25.06.2014. 
 

                                                                                                                 
С А  Д  Р  Ж  А  Ј: 

 
Ред.                     стр. 
бр. 
 
 
1. Одлука о приступању изради Плана 
    парцелације проширења гробља у 
    Пиперима општина Лопаре на локацији 
    „Спасојевића гробље“ ...............................   1 
2. Одлука о приступању изради Плана 
    парцелације проширења гробља у 
    Пиперима општина Лопаре на локацији 
    „Попов гроб“ ................................................ 2 
3. Одлука о приступању изради Плана 
    парцелације у Корају за потребе форми- 
    рања привредног комплекса у функц. 
    пољопривреде ..........................................   3 
4. Одлука о приступању изради Плана 
    парцелације проширења гробља у 
    Лопарама и изради прилазног пута на 
    локацији „Гробље ЛУЧИЦА“ ...................    3 
5. Рјешење о именовању начелника 
    Одјељења за финансије у Општинској 
    управи општине Лопаре – ДАНИЦЕ 
    ИЛИЋ Прибој ..........................................     4 
6. Рјешење о именовању начелника 
    Одјељења за просторно уређење и 
    стамб.-ком. послове у Општинској упр. 
    општине Лопаре – СРЂАНА ЛУКИЋА 
    Лопаре .......................................................   5 
7. Одлука о одобравању средстава за 
    набавку погонског горива .........................   5 
8. Одлука о начину и условима продаје 
    неизграђеног грађ. земљишта ................    6 
9. Закључак – КРСТИЋ ГОРДАНА  
    Лопаре .....................................................     6 
10. Одлука о прихватању – Стручног 
      мишљења – УТУ Спасојевић Гордана 
      Лопаре .....................................................   7 
11. Одлука о прихватању – Стручног 
      мишљења – УТУ Алаксић Симо  
      Лопаре ......................................................  8 
12. Исправка Одлуке о прихватању-Стру- 
      чног мишљења бр. 01/1-022-1-131/13 
      од 26.11.2013. године ...........................     8 
 
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА 
 
 
13. Одлука о покретању поступка јав. 
      набавке ....................................................   8 
14. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ..............................   9 

 
 
 
 
 
15. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................     9 
16. Одлука о додјели уговора у поступ. 
      директног споразума ............................   10 
17. Одлука о покретању поступка јав. 
      набавке ..................................................   10 
18. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума .............................. 11 
19. Одлука о покретању поступка јав. 
      набавке .................................................... 11 
20. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума .............................. 12 
21. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке .................................................... 12 
22. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума .............................  12 
23. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке .................................................... 13 
24. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума .............................. 13 
25. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке .................................................... 14 
26. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума .............................  14 
 
 
 
 
 
 
 
 


