
 
                                                                          
                                                                                   

                                        

 

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЛОПАРЕ 
Тел/Факс:055/650-304 

е-mail: lopareso@teol.net 

ГОДИНА 
2015. 

 
Број: 12/15 

    31.12.2015. 

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

 
 
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА 
 
1. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), 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 
29,99 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: 02/1-400-1/48    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 11.11.2015.       Др Радо Савић, с.р.  
________________________________________ 
 
2.  

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), 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 
49,96 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
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позиције буџетска резерва 416129, Стоји 
Ђурић 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: 02/1-400-1/49     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 11.11.2015.        Др Радо Савић, с.р.  
________________________________________  
 
3. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), 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 
29,88 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Стоји 
Ђурић 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: 02/1-400-1/50   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 11.11.2015.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
4. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), 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 
49,65 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Аници 
Савић из Пушковца  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: 02/1-400-1/51     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 11.11.2015.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
5. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), 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 
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(''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 50 
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: 02/1-400-1/52   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 11.11.2015.     Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
6. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), 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 
49,95 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Лаки Јекићу 
из Милиног Села 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: 02/1-400-1/53    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 11.11.2015.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
7. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), 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 
33,80 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Недељку 
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: 02/1-400-1/54     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 11.11.2015.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
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8. 
На основу члана 43. Закона о 

буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 41. и 49. 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'', бр: 
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, Ики Којићу 
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: 02/1-3098/15     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 11.11.2015.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
9. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 41. и 49. 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'', бр: 
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, Недељку 
Николићу из Грађевине 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: 02/1-3097/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 11.11.2015.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
10. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 41. и 49. 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'', бр: 
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, Неђи 
Перићу из Јабланице 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“. 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број: 02/1-3100/15     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 11.11.2015.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
11. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 41. и 49. 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'', бр: 
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, Драгану 
Тодићу из Пирковаца 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: 02/1-3192/15     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 20.11.2015.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
12. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 41. и 49. 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'', бр: 
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, Бориславу 
Ђурићу из Лопаре 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: 02/1-3193/15     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 20.11.2015.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
13. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 41. и 49. 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'', бр: 
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, Jелки 
Манојловић из Лопара за трошкове лијечења.  

 
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: 02/1-3196/15     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 20.11.2015.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
14. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), 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, Сари 
Стевић из Лопара за трошкове издржавања и 
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: 02/1-3160/15     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 25.11.2015.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
   
 
 

15.       
На основу члана 18. став (1), члана 90. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14) 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 набавке моторне 
тестере за техничке интервенције 
Територијалне ватрогасне јединице општине 
Лопаре.   
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 1.500,00 КМ, са урачунатим ПДВ-ом. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2015. годину, на економском коду 
511 000 за потрошачку јединицу 0125 – 
Територијална ватрогасна јединица.  
 

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: 02/5-404-55-1/15       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 25.11.2015.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
16. 
  
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-55-3/15 
Датум: 27.11. 2015. године 
       
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б), 
члана 70. став 1.  Закона о јавним набавкама 
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(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 
6. став (2) Правилника Агенције за јавне 
набавке БиХ о поступку директног споразума 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), 
Начелник општине Лопаре, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

I 
 

               У поступку набавке моторне тестере 
за техничке интервенције Територијалне 
ватрогасне јединице општине Лопаре, након 
разматрања достављене Понуде понуђача 
број: 8/15 од 27.11.2015. године, одлучено је 
да се уговор додијели понуђачу ЗТР и 
пржионица кафе „ДАР“ - Самопослуга „ДАР“ 
Лопаре. 
 

Вриједност набавке за уговор износи 
1.464,00 КМ (словима: хиљаду четиристотине 
шездесетчетири и 00/100 КМ), са урачунатим 
ПДВ-ом. 
 

 II 
 

 У поступку разматрања достављене 
понуде, констатовано је да иста испуњава 
услове постављене Захтјевом за достављање 
понуда, те је одлучено да се изврши додјела 
уговора понуђачу из тачке I ове 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 14. став (1), члана 18. 
став (1), члана 87. став (2), члана 88. и члана 
89. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14) 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 набавке 

намирница за спремање топлог оброка 
запосленима у Општинској управи општине 
Лопаре за 2016. годину. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 40.000,00 КМ, са урачунатим ПДВ-ом. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2016. годину, са буџетске ставке 
„Накнаде трошкова запослених“, економски код 
411200.  
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак по Конкурентском захтјеву за 
достављање понуда. 

 
IV 
 

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

V 
 
 Ова Oдлука 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: 02/5-404-56-1/15      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 26.11.2015.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
       
18. 

На основу члана 64. став 1. тачка б), 
члана 70. став 1, 3. и 6. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), члана 40. став 1. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 15/09), 
наоснову Препоруке Комисије за јавне набавке 
број: 02/5-404-56-5/15 од 07.12.2015. године, 
Начелник општине Лопаре, д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача у 
поступку јавне набавке 

  
I 

 
У поступку јавне набавке путем 
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Конкурентског захтјева за достављање понуда, 
објављеном на Порталу јавних набавки, 
Обавјештење број: 15-7-1-28-3-15/15 од 
26.11.2015. године, а која се односи на набавку 
намирница за спремање топлог оброка 
запосленима у Општинској управи општине 
Лопаре за 2016. годину, понуде су доставили 
следећи понуђачи: 
 

1. ЗТР „ДАР“ Лопаре, 
2. „БИСТРИК“ д.о.о. Бијељина и 
3. СТР „ТАЊА“ Брусница. 

 
II  

 
 Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је да су понуде сва три понуђача 
наведена у тачки I ове Одлуке у потпуности 
испуниле услове тражене према тендерској 
документацији, те је на основу критеријума 
најниже цијене технички задовољавајуће 
понуде извршено вредновање и утврђен 
следећи редослијед понуђача: 
 

1. ЗТР „ДАР“ Лопаре   
     18.866,59 КМ, без ПДВ-а,                                            

2. СТР „ТАЊА“ Брусница  
     20.157,69 КМ, без ПДВ-а, 

3. „БИСТРИК“ д.о.о. Бијељина  
    20.596,96 КМ, без ПДВ-а 
 

и оцијењено да је најповољнији 
понуђач: ЗТР „ДАР“ Лопаре са понуђеном 
цијеном у износу од 18.866,59 КМ, без ПДВ-а, 
односно 22.073,90 КМ (словима: 
двадесетдвијехиљадеседамдесеттристотине и 
90/100 КМ), са урачунатим ПДВ-ом. 
 

III 
 

Записник о оцјени понуда број: 02/5-
404-56-4/15 од 07.12.2015. године је саставни 
дио ове Одлуке. 

 
IV 
 

 Изабрани понуђач дужан је да у року 
од 7 (седам) дана од дана пријема ове Одлуке 
достави оригинал или овјерене копије 
докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављене изјаве из члана 45. став 1. тачке 
од а) – д Закона о јавним набавкама БиХ, 

Уколико изабрани понуђач у горе 
наведеном року не достави тражену 
документацију, уговорни орган у складу са 
чланом 72. став 3. Закона о јавним набавкама 
БиХ доставља приједлог уговора оном 
понуђачу чија је понуда на ранг листи одмах 
након понуде најуспјешнијег понуђача. 

 
 

V 
 

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. 

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

  VI 
 

 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: 02/5-404-56-6/15      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 08.12.2015.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
19. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), 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 
Цвјетковићу 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 
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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: 02/1-3210/15    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 30.11.2015.     Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
   
20. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), 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, Јовици 
Јанковићу из Јабланице 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: 02/1-3249/15    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 30.11.2015.     Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
21. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), 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, Жељку 
Тешићу 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: 02/1-3305/15     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 30.11.2015.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
22. 

На основу члана 64. став 1. тачка б), 
члана 70. став 1, 3. и 6. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), члана 40. став 1. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 15/09), на 
Препоруку Комисије за јавне набавке број: 
02/5-404-53-5/15 од 01.12.2015. године, 
Начелник општине Лопаре, д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача у 
поступку јавне набавке 

  
I 

 
У поступку јавне набавке путем 

Конкурентског захтјева за достављање понуда, 
објављеном на Порталу јавних набавки, 
обавјештење број: 15-7-2-25-3-13/15 од 
19.11.2015. године, а која се односи на набавку 
услуга одржавања јавне хигијене и јавних 
зелених површина у насељеним мјестима 
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Лопаре, Прибој и Корај за 2016. годину, понуде 
су доставили следећи понуђачи: 
 

1. ЈКП „ЧИСТОЋА“ д.о.о. Лопаре и 
2. „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ д.о.о. Лопаре 

 
II  

 
 Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је да су понуде оба понуђача 
наведена у тачки I ове Одлуке у потпуности 
испуниле услове тражене према тендерској 
документацији, те је на основу критеријума 
најниже цијене технички задовољавајуће 
понуде извршено вредновање и утврђен 
следећи редослијед понуђача: 
 

1. ЈКП „ЧИСТОЋА“ д.о.о. Лопаре 
     34.002,57 КМ, без ПДВ-а,                                            

2. „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ д.о.о. Лопаре 
     37.179,40 КМ, без ПДВ-а, 
 

и оцијењено да је најповољнији 
понуђач: ЈКП„ЧИСТОЋА“ д.о.о. Лопаре са 
понуђеном цијеном у износу од 34.002,57 КМ, 
без ПДВ-а, односно 39.783,01 КМ (словима: 
тридесетдеветхиљадаседамстотинаосамдесет
три и 01/100 КМ), са урачунатим ПДВ-ом. 
 

III 
 

Записник о оцјени понуда број: 02/5-
404-53-4/15 од 01.12.2015. године је саставни 
дио ове Одлуке. 

 
IV 
 

 Изабрани понуђач дужан је да у року 
од 7 (седам) дана од дана пријема ове Одлуке 
достави оригинал или овјерене копије 
докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављене изјаве из члана 45. став 1. тачке 
од а) – д Закона о јавним набавкама БиХ, 

Уколико изабрани понуђач у горе 
наведеном року не достави тражену 
документацију, уговорни орган у складу са 
чланом 72. став 3) Закона о јавним набавкама 
БиХ доставља приједлог уговора оном 
понуђачу чија је понуда на ранг листи одмах 
након понуде најуспјешнијег понуђача. 
 

V 
 

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. 

Жалба се подноси у довољном броју 
примјерака, који не може бити мањи од три, 

како би могла бити уручена квалификованом 
кандидату или изабраном понуђачу и другим 
странкама у поступку. 
 

  VI 
 

 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: 02/5-404-53-6/15     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 01.12.2015.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
23. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), 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 
49,70 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Недељку 
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: 02/1-400-1/55     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 02.12.2015.        Др Радо Савић, с.р.   
________________________________________ 
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24. 
На основу члана 43. Закона о 

буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), 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 
17,60 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: 02/1-400-1/56     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 02.12.2015.       Др Радо Савић, с.р.   
________________________________________ 
 
25. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), 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 
50,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 416129, Боси 
Антуновић 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: 02/1-400-1/57    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 02.12.2015.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
26.  

На основу члана 14. став (1), члана 18. 
став (1), члана 87. став (2), члана 88. и члана 
89. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14) 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 набавке пића и 
напитака за чајну кухињу и средстава за 
хигијену за потребе Општинске управе 
општине Лопаре за 2016. годину. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 11.500,00 КМ, са урачунатим ПДВ-ом. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2016. годину, са буџетске ставке 
412900 - „Репрезентација СО-е и Кабинета 
начелника и 412300 - „Набавка материјала“. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак по Конкурентском захтјеву за 
достављање понуда. 
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IV 
 

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

V 
 
 Ова Oдлука 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: 02/5-404-57-1/15        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 02.12.2015.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
       
27. 

На основу члана 64. став 1. тачка б), 
члана 70. став 1, 3. и 6. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), члана 40. став 1. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 15/09), на 
основу Препоруке Комисије за јавне набавке 
број: 02/5-404-57-5/15 од 11.12.2015. године, 
Начелник општине Лопаре, д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ 
о избору најповољнијег понуђача у 

поступку јавне набавке 
  

I 
 

У поступку јавне набавке путем 
Конкурентског захтјева за достављање понуда, 
објављеном на Порталу јавних набавки, 
Обавјештење број: 15-7-1-29-3-16/15 од 
02.12.2015. године, а која се односи на набавку 
пића и напитака за чајну кухињу и средстава за 
хигијену за потребе Општинске управе 
општине Лопаре за 2016. годину, понуде су 
доставили следећи понуђачи: 
 

1. „БИСТРИК“ д.о.о. Бијељина, 
2.  ЗТР „ДАР“ Лопаре и 
3. СТР „ТАЊА“ Брусница. 

 
II  

 
 Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је да су понуде сва три понуђача 
наведена у тачки I ове Одлуке у потпуности 
испуниле услове тражене према тендерској 
документацији, те је на основу критеријума 

најниже цијене технички задовољавајуће 
понуде извршено вредновање и утврђен 
следећи редослијед понуђача: 
 

1. ЗТР „ДАР“ Лопаре   
     8.647,60 КМ, без ПДВ-а,                                            

2. „БИСТРИК“ д.о.о. Бијељина  
     8.881,92 КМ, без ПДВ-а, 

3. СТР „ТАЊА“ Брусница               
    9.296,02 КМ, без ПДВ-а 

 
и оцијењено да је најповољнији 

понуђач: ЗТР „ДАР“ Лопаре са понуђеном 
цијеном у износу од 8.647,60  КМ, без ПДВ-а, 
односно 10.117,70 КМ (словима: десетхиљада 
и стоседамнаестстотина и 70/100 КМ), са 
урачунатим ПДВ-ом. 
 

III 
 

Записник о оцјени понуда број: 02/5-
404-57-4/15 од 11.12.2015. године је саставни 
дио ове Одлуке. 

 
IV 
 

 Изабрани понуђач дужан је да у року 
од 7 (седам) дана од дана пријема ове Одлуке 
достави оригинал или овјерене копије 
докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављене изјаве из члана 45. став 1. тачке 
од а) – д Закона о јавним набавкама БиХ, 

Уколико изабрани понуђач у горе 
наведеном року не достави тражену 
документацију, уговорни орган у складу са 
чланом 72. став 3. Закона о јавним набавкама 
БиХ доставља приједлог уговора оном 
понуђачу чија је понуда на ранг листи одмах 
након понуде најуспјешнијег понуђача. 
 

V 
 

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. 

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

  VI 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
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Р Е У Б Л И К А   С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 
Број: 02/5-404-57-6/15       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 11.12.2015.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
28. 

 На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 41. и 49. 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'', бр: 
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, Славку 
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: 02/1-2547/15     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 04.12.2015.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
29. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), 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 
49,92 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: 02/1-400-1/58      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 07.12.2015.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
30. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 41. и 49. 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'', бр: 
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, Марини 
Гашић из Пирковаца за трошкове лијечења.  
 

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: 02/1-3322/15     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 07.12.2015.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
31. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 41. и 49. 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'', бр: 
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, Ивици 
Костићу из Лопаре 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: 02/1-3365/15      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 07.12.2015.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
32. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 

број: 121/12), члана 41. и 49. 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'', бр: 
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, Госпави 
Тошић из Пирковаца 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: 02/1-3389/15      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.12.2015.        Др Радо Савић, с.р.   
________________________________________ 
 
33.     

На основу члана 14. став (1), члана 18. 
став (1), члана 87. став (2), члана 88. и члана 
89. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14) 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 
угоститељских услуга за потребе 
репрезентације органа општине и Општинске 
управе општине Лопаре за период од 01.01. до 
31.12.2016. године. 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
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износи 18.500,00 КМ, са урачунатим ПДВ-ом. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2016. годину, са буџетске ставке 
„Репрезентација Скупштине и Кабинета 
начелника општине“, економски код 412900.  
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак по Конкурентском захтјеву за 
достављање понуда. 

 
IV 
 

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

V 
 
 Ова Oдлука 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: 02/5-404-58-1/15        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 08.12.2015.           Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
34. 

На основу члана 64. став 1. тачка б), 
члана 70. став 1, 3. и 6. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), члана 40. став 1. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 15/09), на 
основу Препоруке Комисије за јавне набавке 
број: 02/5-404-58-5/15 од 16.12.2015. године, 
Начелник општине Лопаре, д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача у 
поступку јавне набавке 

  
I 

 
У поступку јавне набавке путем 

Конкурентског захтјева за достављање понуда, 
објављеном на Порталу јавних набавки, 
Обавјештење број: 15-7-2-30-3-17/15 од 
08.12.2015. године, а која се односи на набавку 
угоститељских услуга за потребе 
репрезентације органа општине и Општинске 

управе општине Лопаре за 2016. годину, 
понуде су доставили следећи понуђачи: 
 

1. УР ГОСТИОНИЦА „HELVETIA“  
    Лопаре, 
2. СУР “РУМИЛ“ Лопаре и 
3. СУР „ЗОРА“ Лопаре. 

 
II  

 
 Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је да су понуде сва три понуђача 
наведена у тачки I ове Одлуке у потпуности 
испуниле услове тражене према тендерској 
документацији, те је на основу критеријума 
најниже цијене технички задовољавајуће 
понуде извршено вредновање и утврђен 
следећи редослијед понуђача: 
 

1. УР ГОСТИОНИЦА „HELVETIA“    
    Лопаре 16.819,50 КМ, без ПДВ-а,                                           
2. СУР „ЗОРА“ Лопаре   

     17.259,00 КМ, без ПДВ-а, 
3. СУР “РУМИЛ“ Лопаре  

     17.457,00 КМ, без ПДВ-а 
 

и оцијењено да је најповољнији 
понуђач: УР ГОСТИОНИЦА „HELVETIA“ 
Лопаре са понуђеном цијеном у износу од 
16.819,50 КМ, без ПДВ-а (словима: 
шеснаестхиљадаосамстотинадеветнаест и 
50/100 КМ). Понуђач није у систему ПДВ-а. 
 

III 
 

Записник о оцјени понуда број: 02/5-
404-58-4/15 од 16.12.2015. године је саставни 
дио ове Одлуке. 

IV 
 

 Изабрани понуђач дужан је да у року 
од 7 (седам) дана од дана пријема ове Одлуке 
достави оригинал или овјерене копије 
докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављене изјаве из члана 45. став 1. тачке 
од а) – д) Закона о јавним набавкама БиХ, 

Уколико изабрани понуђач у горе 
наведеном року не достави тражену 
документацију, уговорни орган у складу са 
чланом 72. став 3. Закона о јавним набавкама 
БиХ доставља приједлог уговора оном 
понуђачу чија је понуда на ранг листи одмах 
након понуде најуспјешнијег понуђача. 
 

V 
 

Против ове одлуке дозвољена је жалба 
која се може изјавити најкасније у року од 10 
(десет) дана од дана пријемa исте. 



Страна 16                            Службени гласник општине Лопаре – број 12.                     31.12.2015. 
 

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

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

VI 
 

 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: 02/5-404-58-6/15        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 17.12.2015.           Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
  
35.       

На основу члана 18. став (1), члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14) 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 набавке радова 
на асфалтирању локалног пута у МЗ Липовице, 
дужине 115 метара и ширине 3 метра. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 7.020,00 КМ, са урачунатим ПДВ-ом. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2015. 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: 02/5-404-59-1/15      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 08.12.2015.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
       
36. 
  
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-59-3/15 
Датум: 10.12.2015. 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. став (2) Правилника Агенције за јавне 
набавке БиХ о поступку директног споразума 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), 
Начелник општине Лопаре, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

I 
 

У поступку набавке радова на 
асфалтирању локалног пута у Мјесној 
заједници Липовице, дужине 115,00 метара и 
ширине 3,00 метра, након разматрања 
достављене Понуде понуђача, брoj: 7400/15 од 
10.12.2015. године, одлучено је да се уговор 
додијели понуђачу „БИЈЕЉИНА ПУТ“ д.о.о. 
Бијељина. 

Вриједност набавке за уговор износи 
7.020,00 КМ, (словима: седамхиља-
дадвадесетстотина и 00/100 КМ), са 
урачунатим ПДВ-ом. 
 

 II 
 

 У поступку разматрања достављене 
понуде, констатовано је да иста испуњава 
услове постављене Захтјевом за достављање 
понуда и извршеним предмјером и 
предрачуном, те је одлучено да се изврши 
додјела уговора понуђачу из тачке I ове 
Одлуке.  
 

III 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 



Страна 17                            Службени гласник општине Лопаре – број 12.                     31.12.2015. 
 

гласнику општине Лопаре“. 
 
      
       Н А Ч Е Л Н И К  
   Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                  
37.       

На основу члана 18. став (1), члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ број: 39/14) 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 за 
избор најниже цијене банкарских услуга - 
провизије у платном промету за период од 
01.01. до 31.12.2016. године. 

 
II 
 

 Процијењена вриједност бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је  
6.000,00 КМ. 
 Буџетска ставка са које се обезбјеђују 
финансијска средства je: „Трошкови осигурања 
и банкарске услуге“, економски код 412700. 
 

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: 02/5-404-60-1/15        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум:09.12.2015.            Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
       
 
 
 
 
 

38. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-60-3/15 
Датум: 30.12.2015. 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. став (2) Правилника Агенције за јавне 
набавке БиХ о поступку директног споразума 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), 
Начелник општине Лопаре, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 

I 
 

У поступку набавке банкарских услуга 
општини Лопаре, за које се наплаћује 
провизија, у периоду од 01.01. до 31.12.2016. 
године, након разматрања достављене Понуде 
понуђача, брoj: 01-3-16971 од 18.12.2015. 
године, одлучено је да се уговор додијели 
понуђачу  „Pavlović International Bank“ а.д. 
Слобомир Бијељина. 

Вриједност набавке за уговор износи 
6.766,25 КМ (словима: шестхиљада 
седамстотина шездесетшест и 25/100 КМ), са 
урачунатим ПДВ-ом. 
 

 II 
 

 У поступку разматрања достављене 
понуде , констатовано је да иста испуњава 
услове постављене Захтјевом за достављање 
понуде, те је одлучено да се изврши додјела 
уговора понуђачу из тачке I ове 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. 
________________________________________ 
 
39. 
 

На основу члана 18. став (1), члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
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БиХ“ број: 39/14) 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 набавке услуга 
емитовања радио програма за потребе 
општине Лопаре у периоду од 01.01. до 
31.12.2016. године. 
   

II 
 

 Предвиђени максимални бруто износ 
средстава за реализацију јавне набавке je 
6.000,00 КМ.  
 Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2016. годину. 
  

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума. 

 
IV 

 
 Ова Oдлука 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: 02/5-404-61-1/15       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 09.12.2015.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
40. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-61-3/15 
Датум: 21.12.2015. 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. став (2) Правилника Агенције за јавне 
набавке БиХ о поступку директног споразума 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), 
Начелник општине Лопаре, д о н о с и 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

I 
 

У поступку набавке услуга емитовања 
радио програма за потребе општине Лопаре у 
периоду од 01.01. до 31.12.2016. године, након 
разматрања достављене Понуде Понуђача, 
брoj: 142/15 од 21.12.2015. године, одлучено је 
да се уговор додијели понуђачу  „LUX 
COMMERCE“ д.о.о. Угљевик – Радио 
„Скала“ Угљевик. 

Вриједност набавке за уговор износи 
6.000,00 КМ (словима: шестхиљада и 00/100 
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 ове 
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. 
________________________________________ 
 
41.  

На основу члана 90. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ” 
број:39/14), члана 43. Закона  о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'' број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 30. 
Статута општине Лопаре (Службени гласник 
општине Лопаре” број: 4/14 и 11/14) Начелник 
општине  доноси: 

 
 

ПРАВИЛНИК 
о поступку директног споразума 

 
Члан 1. 

(Предмет Правилника) 
(1) Овим Правилником се дефинише поступак 
јавне набавке, роба, услуга и радова путем 
директног споразума из члана 90. Закона о 
јавним набавкама (у даљем тексту: Закон). 

 
Члан 2. 

(Услови за примјену директног споразума) 
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(1) Поступак директног споразума се може 
провести када је процијењена вриједност 
истоврсних роба, услуга или радова на 
годишњем нивоу једнака или мања од 6.000,00 
КМ. 
(2) Уговорни орган може током једне године за 
исти предмет набавке потрошити 6.000,00 КМ 
путем овог поступка. 
(3) Уговорни  орган  може  започети  директни  
споразум  ако  је  таква  набавка  предвиђена  
Планом набавки или када уговорни орган 
донесе посебну одлуку о покретању директног 
споразума у складу са чланом 17. став 1. 
Закона. 
 

Члан 3. 
(Принципи додјеле директног споразума) 

(1) Поступак директног споразума се спроводи 
на начин да се осигура поштовање принципа 
из члана 3. Закона. 

 
Члан 4. 

(Почетак поступка) 
(1) Процијењена вриједност јавне набавке која 
се додјељује директним споразумом врши се у 
складу са чланом 15. Закона. 
(2) Процијењена вриједност мора бити важећа 
у тренутку када уговорни орган затражи 
приједлог цијене или понуду од једног или 
више привредних субјеката. 
(3) Поступак директног споразума започиње 
доношењем одлуке или рјешења у писаном 
облику које садржи све елементе из члана 18. 
став 1. Закона. 
 

Члан 5. 
(Извршење поступка) 

(1) Уговорни орган испитује тржиште те тражи 
писани приједлог цијена или понуду од једног 
или више привредних субјеката који обављају 
дјелатност која је предмет јавне набавке. 
(2) Након што прими приједлог цијене или 
понуду од једног или више понуђача, а прије 
закључивања директног споразума уговорни 
орган: 
а) преговара са понуђачем/понуђачима о 
цијени, и/или 
б) прихвата приједлог цијене или понуду једног 
понуђача, и/или 
ц) проводи другу врсту поступка дефинисану 
Законом.  
(3) Уколико Уговорни орган у поступку набавке 
а прије закључења директног споразума 
приступи преговарању о цијени са 
понуђачем/понуђачима потребно је да о тој 
активности сачини службену забиљешку на 
предмету набавке о постигнутој цијени са 
потписом уговорног органа и понуђача. 
 
 

 

Члан 6. 
(Избор понуђача) 

(1) Код избора понуде на основу које ће бити 
додијељен уговор, уговорни орган треба узети 
у обзир факторе као што су цијена, количина, 
технички опис, естетске и функционалне 
захтјеве, карактеристике које се односе на 
околину вријеме и период испоруке и сл.  
(2) 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. 
(3) Када тражи приједлог цијене или понуду, 
уговорни орган даје понуђачима одређени рок 
да припреме приједлог цијене или понуду, 
узимајући у обзир комплексност набавке. 
 

Члан 7. 
(Закључивање директног споразума) 

(1) Директни споразум сматра се закљученим: 
а) Код набавки чија вриједност износи до 
1.000,00 КМ, прилагањем рачуна или друге 
одговарајуће документације, ћија копија се 
обавезно доставља службенику за набавке у 
року од 3 (три) дана од пријема исте, ради 
достављања извјештаја у поступку јавних 
набавки у Информациони систем Е-набавки. 
Гдје буде постојала потреба службеник за 
набавке ће издавати наруђбеницу до износа из 
тачке а) овог члана. 
б) Код набавки чија вриједност је виша од 
1.000,00 КМ, уговорни орган је дужан 
закључити уговор. 

 
Члан 8. 

(прелазне и завршне одредбе) 
(1) Ступањем на снагу овог Правилника 
престаје да важи Правилник о поступку 
директног споразума (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број:5/09). 
 

 
Члан 9. 

(Ступање на снагу) 
(1) Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања  у “Службеном гласнику 
општине Лопаре”. 
 
 
Број: 02/1-014-1/323  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 09.12.2015.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
42.       

На основу члана 18. став (1), члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ број: 39/14) и члана 13. Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
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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 набавке столарије 
за потребе реновирања ОШ „Вељко 
Чубриловић“ Прибој и то: 
 
1. улазна врата-комада 1, 
2. собна врата-комада 4 и 
3. прозор двокрилни, димензија 120x120- 
    комада 10. 

 
II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 3.052,00 КМ, са урачунатим ПДВ-ом. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2015. 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: 02/5-404-62-1/15      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум:11.12.2015.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
       
43. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-62-3/15 
Датум: 21.12.2015.  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. став (2) Правилника Агенције за јавне 
набавке БиХ о поступку директног споразума 

(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), 
Начелник општине Лопаре, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

I 
 

У поступку набавке столарије за 
потребе реновирања ОШ „Вељко Чубриловић“ 
Прибој и то: 
1. улазна врата-комада 1, 
2. собна врата-комада 4 и 
3. прозор двокрилни, димензија 120 х 120- 
    комада 10, 
након разматрања достављене Понуде 
понуђача од 13.12.2015. године, одлучено је да 
се уговор додијели понуђачу ''МЕГА ДРВО'' 
д.о.о Бијељина.  

Вриједност робе износи 3.052,02 КМ 
(словима: трихиљадепедесетдвијестотине и 
02/100 КМ), са урачунатим ПДВ-ом. 
 

 II 
 

 У поступку разматрања достављене 
понуде, констатовано је да иста испуњава 
услове постављене Захтјевом за достављање 
понуде, те је одлучено да се изврши додјела 
уговора понуђачу из тачке I ове 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. 
________________________________________ 
 
44. 

 На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 41. и 49. 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'', бр: 
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 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Миладину 
Рикићу 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: 02/1-3463/15      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 11.12.2015.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
45.       

На основу члана 18. став (1), члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ број: 39/14) 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 набавке једног 
половног фотокопир апарата CANON IR 2870 
inc.Netw и једног тонера CEXV11 IR2230/2270 
CNT. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 2.200,00 КМ, са урачунатим ПДВ-ом. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2015. годину.  
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума. 
 

 

IV 
 
 Ова Oдлука 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: 02/5-404-63-1/15      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 14.12.2015.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
       
46. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-63-3/15 
Датум: 15.11.2015.  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. став (2) Правилника Агенције за јавне 
набавке БиХ о поступку директног споразума 
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14), 
Начелник општине Лопаре, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

I 
 

У поступку набавке једног половног 
фотокопир апарата CANON IR 2870 inc.Netw и 
једног тонера CEXV11 IR2230/2270 CNT, након 
разматрања достављене Понуде Понуђача, 
брoj: 408/15 од 15.12.2015. године, одлучено је 
да се уговор о набавци робе додијели 
понуђачу „Copitrade“ д.о.о. Бијељина. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

2.199,60 КМ (словима: двијехиљаде 
стотинудеведесетдевет и 60/100 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 ове 
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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.  
________________________________________ 
 
47. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 41. и 49. 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'', бр: 
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, Сањи 
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: 02/1-2573/15      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 14.12.2015.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
 
 
 

48.      
На основу члана 14. став (1), члана 18. 

став (1), члана 87. став (2), члана 88. и члана 
89. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14) 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 
меса, месних прерађевина и сухомеснатих 
производа за спремање топлог оброка 
запосленима у Општинској управи општине 
Лопаре за период од 01.01. до 31.12.2016. 
године. 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 32.000,00 КМ, са урачунатим ПДВ-ом. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2016. годину, са буџетске ставке 
„Накнаде трошкова запослених“, економски код 
411200  
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак по Конкурентском захтјеву за 
достављање понуда. 

 
IV 
 

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

V 
 
 Ова Oдлука 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: 02/5-404-64-1/15           Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 15.12.2015.              Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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49. 
На основу члана 64. став 1. тачка б), 

члана 70. став 1, 3. и 6. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), члана 40. став 1. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 15/09), на 
основу Препоруке Комисије за јавне набавке, 
број: 02/5-404-64-5/15 од 24.12.2015. године, 
Начелник општине Лопаре, д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ 
о избору најповољнијег понуђача у 

поступку јавне набавке 
  

I 
 

У поступку јавне набавке путем 
Конкурентског захтјева за достављање понуда, 
објављеном на Порталу јавних набавки, 
Обавјештења број: 15-7-1-32-3-18/15 од 
15.12.2015. године, а која се односи на набавку 
меса, месних прерађевина и сухомеснатих 
производа за спремање топлог оброка за 2016. 
годину, понуде су доставили следећи 
понуђачи: 
 

1. СМТР „Бојић“ Лопаре, 
2.  Обртничка радња месница „Сајто“  
     Челић и 
3. ЗТР „Голман“ Брчко. 

 
II  

 
 Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је да су понуде сва три понуђача 
наведена у тачки I ове Одлуке у потпуности 
испуниле услове тражене према тендерској 
документацији, те је на основу критеријума 
најниже цијене технички задовољавајуће 
понуде извршено вредновање и утврђен 
следећи редослијед понуђача: 
 

1. СМТР „Бојић“ Лопаре  
     26.754,00 КМ, без ПДВ-а,                                            

2. Обртничка радња месница „Сајто“  
    Челић  27.106,60 КМ, без ПДВ-а, 
3. ЗТР „Голман“ Брчко   

     27.085,50 КМ, без ПДВ-а. 
 

и оцијењено да је најповољнији 
понуђач: СМТР „Бојић“ Лопаре са понуђеном 
цијеном у износу од 26.754,00 КМ, без ПДВ-а, 
односно 31.302,18 КМ (словима: тридесетједна 
хиљада тристотинедвијехиљаде и 18/100 КМ), 
са урачунатим ПДВ-ом. 
 

III 
 

Записник о оцјени понуда број: 02/5-

404-64-4/15 од 24.12.2015. године је саставни 
дио ове Одлуке. 

 
IV 
 

 Изабрани понуђач дужан је да у року 
од 7 (седам) дана од дана пријема ове Одлуке 
достави оригинал или овјерене копије 
докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављене изјаве из члана 45. став 1. тачке 
од а) – д Закона о јавним набавкама БиХ, 

Уколико изабрани понуђач у горе 
наведеном року не достави тражену 
документацију, уговорни орган у складу са 
чланом 72. став 3. Закона о јавним набавкама 
БиХ доставља приједлог уговора оном 
понуђачу чија је понуда на ранг листи одмах 
након понуде најуспјешнијег понуђача. 
 

V 
 

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. 

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

  VI 
 

 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: 02/5-404-64-6/15      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 24.12.2015.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
  
50. 
          На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број 101/04, 118/05 и 98/13) и 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, 74/09, 99/09, 
98/10, 111/10, 25/11 и 117/11), члана 79. 
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Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број 4/14 и 11/14) и 
Правилника о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске управе општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број 4/15), Начелник општине Лопаре,              
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
I 
 

          Утврђују се ознаке организационих 
јединица Општинске управе општине Лопаре: 
 
01 СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ  
    ОПШТИНЕ 
 
01/1 - Предсједник Скупштине општине  
01/2 - Секретар Скупштине општине 
01/3 - Самостални стручни сарадник за   
          скупштинске послове  
01/4 - Стручни сарадник- технички секретар  
          Предсједника 
 
02 КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА  
02/1 - Начелник општине  
02/2 - Замјеник Начелника 
02/3 - Самостални стучни сарадник – шеф  
          Кабинета  
02/4 - Технички секретар Начелника 
02/5 - Виши стручни сарадник за послове  
          јавних набавки 
02/6 - Стручни савјетник за економска питања 
 
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 
04/8 - Самостални стручни сарадник за                      
          управљање развојем 
04/9 - Виши стручни сарадник за енергетску  
          ефикасност 
 
 
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- 
          планску документацију и екологију  
05/6 - Комунални полицајац 2  
 
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 - Виши стручни сарадник за платни  
          промет и праћење локалних општинских  
          прихода 
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06/5 - Стручни сарадник за послове обрачуна и  
          благајну 
06/6 - Виши стручни сарадник за ликвидатуру и  
          помоћне књиге 
06/7 - Виши стручни сарадник за унос података  
          и административно-оперативне послове 
 
07 ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
 
07/1 - Економ 
07/2 - Администратор система 
 
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 02/1-014-60/14 
од 29.12.2014. године. 
 

III 
 

          Oво рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а примјењиваће се од 01.01.2016. 
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: 02/1-014-43/15        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 15.12.2015.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
51. 

На основу члана 18. став (1), члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14) 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 набавке услуга 
кориштења огласног простора у седмичном 
листу „Семберске новине“ ради информисања 
јавности о дешавањима од значаја за општину 
Лопаре (објављивање текстова 
информативног карактера, обавјештења за 
грађане, eмитовање празничних честитки) и 
куповине одређеног броја примјерака 
наведеног листа-Семберске новине за период 
од 01.01. до 31.12.2016. године. 
   

II 
 

 Предвиђени максимални бруто износ 
средстава за реализацију јавне набавке je 
5.000,00 КМ.  
 Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2016. годину. 
  

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума. 

 
IV 

 
 Ова Oдлука 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: 02/5-404-65-1/15       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 16.12.2015.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
52. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-65-3/15 
Датум: 22.12.2015. 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. став (2) Правилника Агенције за јавне 
набавке БиХ о поступку директног споразума 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), 
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Начелник општине Лопаре, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

I 
 

У поступку набавке услуга кориштења 
огласног простора у седмичном листу 
„Семберске новине“ ради информисања 
јавности о дешавањима од значаја за општину 
Лопаре (објављивање текстова 
информативног карактера, обавјештења за 
грађане, емитовање празничних честитки) и 
куповине Семберских новина-30 примјерака по 
броју за период од 01.01. до 31.12.2016. 
године, након разматрања достављене Понуде 
понуђача, брoj: 113/2015 од 21.12.2015. године, 
одлучено је да се уговор додијели понуђачу 
ЈИП„СИМ“ Бијељина. 

Вриједност набавке за уговор износи 
4.800,00 КМ, (словима: четирихиљаде и 
осамстотина и 00/100 КМ), са урачунатим ПДВ-
ом. 
 

 II 
 

 У поступку разматрања достављене 
понуде, констатовано је да иста испуњава 
услове постављене Захтјевом за достављање 
понуда, те је одлучено да се изврши додјела 
уговора понуђачу из тачке I ове 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. 
________________________________________ 
 
53.                            

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 41. и 49. 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'', бр: 
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, Љепосави 
Тодоровић 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: 02/1-3495/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 17.12.2015.        Др Радо Савић, с.р.   
________________________________________ 
 
54. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 41. и 49. 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'', бр: 
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, 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“. 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број: 02/1-3487/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 17.12.2015.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
55. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 41. и 49. 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'', бр: 
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, Миладину 
Лакићу из Бријеста 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: 02/1-3450/15     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 17.12.2015.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
56. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 41. и 49. 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'', бр: 
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, Цвијану 
Ристићу из Козјака 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: 02/1-3465/15     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 17.12.2015.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
57. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 41. и 49. 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'', бр: 
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, Ангелини 
Крстић из Мртвице 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: 02/1-2930/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 18.12.2015.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
58. 
               На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему РС-Пречишћени текст 
(''Службени гласник РС'', број: 54/08) и члана 
41. и 49. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:4/14 и 11/14) 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 
100,00 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: 02/1-400-1/59      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 22.012.2015.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
59.       

На основу члана 18. став (1), члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број: 39/14) 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 набавке 
заштитних ватрогасних униформи за прилаз 
ватри (панталоне и блуза) и LED лампи за 
шлем Т-6 за потребе Територијалне 
ватрогасне јединице општине Лопаре.   
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 6.600,00 КМ, са урачунатим ПДВ-ом. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2015. годину, на економском коду 
511 000 за потрошачку јединицу 0125 – 
Територијална ватрогасна јединица.  
 

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: 02/5-404-66-1/15        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 25.12.2015.           Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
       
60. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-66-3/15 
Датум: 28.12.2015. 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. став (2) Правилника Агенције за јавне 
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набавке БиХ о поступку директног споразума 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), 
Начелник општине Лопаре, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

I 
 

У поступку набавке заштитних 
ватрогасних униформи за прилаз ватри 
(панталоне и јакна) и LED лампи за шлем Т-6, 
за потребе Територијалне ватрогасне јединице 
општине Лопаре, након разматрања 
достављене Понуде понуђача број: 2015-104 
од 28.12.2015. године, одлучено је да се уговор 
додијели понуђачу „MIPEX AUTO RS“ д.о.о. 
Бања Лука. 

Вриједност набавке за уговор износи 
6.552,00 КМ (словима: шестхиљада петстотина 
педесетдва и 00/100 КМ), са урачунатим ПДВ-
ом. 
 

 II 
 

 У поступку разматрања достављене 
понуде, констатовано је да иста испуњава 
услове постављене Захтјевом за достављање 
понуда, те је одлучено да се изврши додјела 
уговора понуђачу из тачке I ове 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. 
_______________________________________ 
 
61.                

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 41. и 49. 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'', бр: 
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, Мирославу 
Трифковићу из Бобетиног Брда 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: 02/1-3636/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.12.2015.         Др Радо Савић, с.р.   
________________________________________ 
 
62. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), 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 
49,97 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Eсмиру 
Хоџићу из Мачковца 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 
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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: 02/1-400-1/60     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.12.2015.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
63. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), 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, Цвијанки 
Ђурић из Лопара за трошкове издржавања и 
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“. 
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Начелник општине 
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