
 
 

                                                                                   
                                        

 

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

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

ГОДИНА 
2016. 

   
Број: 5/16 

    24.06.2016. 

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

 
1. 
 

         На основу члана 10. став 2. Закона о 
јавним путевима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 89/13), члана 30. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и члана 35. и 78. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 4/14 и 11/14), а уз претходно 
прибављено мишљење Министарства 
саобраћаја и веза Републике Српске број: 
13.03/345-1105/16 од 02.06.2016. године, 
Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној 15.06.2016. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 
о мјерилима и критеријумима за 
разврставање локалних путева 

 и улица на подручју општине Лопаре 
 

Члан 1. 
 

         Овом одлуком се утврђују мјерила и 
критеријуми за разврставање локалних путева 
и улица на подручју општине Лопаре (у даљем 
тексту: Општина). 

Члан 2. 
 

(1) Локални путеви, у смислу ове одлуке, су 
јавни путеви који повезују насеља на 
територији Општине, или повезују 

територију Општине са мрежом других 
јавних путева или који су значајни за 
саобраћај на подручју Општине, и које 
Скупштина Општине одлуком утврди као 
такве на основу мјерила и критеријума из 
ове одлуке. 

(2) Некатегорисани путеви су површине које 
се користе за саобраћај и које су доступне 
већем броју корисника, а који не 
испуњавају критеријуме прописане овом 
одлуком за сврставање у локалне путеве. 

 

Члан 3. 
 

         Улица, у смислу ове одлуке, је дио јавног 
пута у насељу, са тротоаром и ивичњаком, 
поред које се најмање са једне стране налазе 
редови кућа или група зграда.  
 

Члан 4. 
 

         Критеријуми за разврставање локалних 
путева и улица су: 

1) значај у смислу саобраћајног 
повезивања и 

2) квалитет у смислу техничких 
карактеристика пута. 

 
Члан 5. 

 
         Мјерила за утврђивање значаја јавног 
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пута и улица су: 

1) мјерила у смислу саобраћајног 
повезивања: 

- повезивање путева и улица на 
магистралне и регионалне путеве, 

- повезивање Општине са сусједним 
општинама, 

- међусобно повезивање већих 
насеља или сједишта МЗ на 
подручју Општине, 

- повезивање одређених локалитета 
унутар једне МЗ и 

- повезивање унутар градског 
урбаног подручја, 

2) мјерила у смислу техничких 
карактеристика пута: 

1. Конструкција пута (застор): 

- асфалтни, 

- макадамски и 

- земљани, 

2. Коловозне карактеристике: 

- двије саобраћајне траке 
одговарајуће ширине, 

- једна саобраћајна трака 
одговарајуће ширине са 
проширењима за мимоилажење и 

- једна саобраћајна трака 
одговарајуће ширине без 
проширења, 

3. Осовинско оптерећење: 

- најмање 10 тона по једној осовини, 

- најмање 6 тона по једној осовини и 

- испод 6 тона по једној осовини, 

4. Ток саобраћаја: 

- двосмјерни и 

- једносмјерни. 

 
Члан 6. 

 
         Да би јавни пут био сврстан у категорију 
локалног пута мора да испуњава критеријуме и 
мјерила како слиједи: 

1) Саобраћајна функција - простор који 
повезује: 

- повезивање пута на магистралне и 
регионалне путеве или 

- повезивање Општине са сусједним 
општинама или 

- међусобно повезивање већих 
насеља или сједишта МЗ на 
подручју Општине, 

2) Конструкција пута (застор): 

- асфалтни или 

- макадамски, 

3) Ширина коловоза: 

- двије саобраћајне траке са 
банкинама минималне ширине 0,5 
m или 

- једна саобраћајна трака са 
проширењима за мимоилажење, 
која се састоји од серије 
проширења за мимоилажење 
возила која морају бити изграђена у 
зависности од прегледне 
раздаљине, а ширина коловоза 
треба да износи најмање 3 m, са 
банкинама минималне ширине 0,5 
m, 

4) Осовинско оптерећење: најмање 6 тона 
по једној осовини, 

5) Ток саобраћаја: двосмјерни. 

 
Члан 7.  

 
         Изузетно се као локални пут може 
категорисати и јавни пут који је намијењен за 
приступ културно-историјским и, за Општину 
значајним, туристичко-рекреационим 
подручјима која морају бити дефинисана 
планским актом. 
 

Члан 8. 
 

         Локални путеви утврђени на начин из 
члана 6. ове одлуке разврставају се у 
примарне и секундарне локалне путеве на 
основу сљедећих критеријума: 

1) примарни локални путеви су 
двосмјерни, повезујући путеви, у 
правилу са асфалтним коловозним 
застором, ширине коловоза најмање 
4,00 m, са банкинама са обје стране 
пута ширине по 0,50 m и осовинским 
оптерећењем од најмање 10 тона по 
једној осовини, те локални путеви који 
не испуњавају претходне услове, али су 
од изузетног значаја за Општину, 

2) секундарни локални путеви су 
повезујући и сабирни путеви, те 
приступни путеви у насељу, са 
асфалтним или макадамским 
коловозним застором ширине коловоза 
испод 4,00 m. 

 
 

Члан 9. 
 

         Улице се, на основу критеријума и 
мјерила из ове одлуке, разврставају на: 

1) улице I реда, 

2) улице II реда, 
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3) улице III реда, 

4) улице IV реда и 

5) јавне стазе. 

Члан 10. 
 

(1) Улице I реда (главне градске улице) су 
улице које испуњавају сљедеће 
критеријуме и мјерила: 

1) Саобраћајна функција - простор који 
повезује: представљају наставак 
магистралних и регионалних путева у 
пролазу кроз насеље, 

2) Конструкција пута (застор): асфалтни, 

3) Ток саобраћаја: двосмјерни, 

4) Осовинско оптерећење: најмање 10 
тона по једној осовини. 

(2) Улице II реда (сабирне градске улице) су 
улице које испуњавају сљедеће 
критеријуме и мјерила: 

1) Саобраћајна функција - простор који 
повезује: повезивање дијелова насеља 
са улицама I реда (главним градским 
улицама), 

2) Конструкција пута (застор): асфалтни, 

3) Ток саобраћаја: двосмјерни, 

4) Осовинско оптерећење: најмање 10 
тона по једној осовини. 

(3) Улице III и IV реда (приступне градске 
улице) су улице које испуњавају сљедеће 
критеријуме и мјерила: 

1) Саобраћајна функција - простор који 
повезује: повезивање дијелова насеља 
са улицама II реда (сабирним градским 
улицама), 

2) Конструкција пута (застор): асфалтни 
или макадамски, 

3) Ток саобраћаја: двосмјерни или 
једносмјерни, 

4) Осовинско оптерећење: најмање 6 тона 
по једној осовини. 

 
Члан 11. 

 
         Улице које не испуњавају услове из члана 
10. ове одлуке разврставају се у јавне стазе. 
 

Члан 12. 
 

         Поступак категоризације путева и улица 
води Одјељење за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове по службеној 
дужности или по захтјеву мјесне заједнице, 
односно физичких лица. 

 
 

Члан 13. 
 

         Одјељење за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове по покренутом 
поступку оцјењује оправданост захтјева и 
испуњење услова предвиђених овом Одлуком, 
те проводи даљи поступак на доношењу 
Одлуке о утврђивању категорије пута, односно 
улице. 
 

Члан 14. 
 

         Уколико нису испуњени услови за 
категоризацију или прекатегоризацију путног 
праваца, а који су предвиђени овом Одлуком, 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове ће обавијестити 
подносиоца захтјева о неоправданости 
захтјева. 
 

Члан 15. 
 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 
 
Број: 01/1-022-1-65/16        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум; 15.06.2016.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                         Миленко Ристић, дипл. ецц,с.р 
________________________________________
  
2. 
 
         На основу члана 77. Закона о јавним 
путевима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 89/13), члана 30. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 
и 98/13) и члана 35. и 78. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14), Скупштина општине Лопаре 
на сједници одржаној 15.06.2016. године, 
донијела је 

 
О Д Л У К У 

о престанку важења Одлуке о регулисању 
висине накнада за коришћење локалних и 
некатегорисаних путева и улица у насељу, 
путних објеката и земљишта у заштитном 
појасу јавних путева на подручју општине 

Лопаре 
 

Члан 1. 
         Овом одлуком престаје да важи Одлука о 
регулисању висине накнада за коришћење 



Страна 4                            Службени гласник општине Лопаре – број 5.                    24.06.2016. 
 

локалних и некатегорисаних путева и улица у 
насељу, путних објеката и земљишта у 
заштитном појасу јавних путева на подручју 
општине лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 3/12 и 6/12). 

 

Члан 2. 
 
         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лопаре“. 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 
 
Број: 01/1-022-1-66/16         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум; 15.06.2016.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                    

Миленко Ристић, дипл. ецц,с.р. 
________________________________________ 
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3. 
 
         На основу члана 10. став 4. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 89/13), члана члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 35. и 78. Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14), Скупштина општине Лопаре на сједници одржаној  15.06.2016. 
године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 
О РАЗВРСТАВАЊУ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА  

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
  

Члан 1. 
 

         Овом Одлуком утврђују се локални путеви, као и улице у насељеним мјестима, на подручју 

општине Лопаре са припадајућим дужинама. 

Члан 2. 

Као примарни локални путеви у смислу ове Одлуке утврђују се путни правци: 
 1. Пут од раскршћа са регионалним путем Р456 Прибој-Лопаре код куће Гајић Јове 

на Заједницама, кроз Вукосавце, до раскршћа са магистралним путем М18 
Бијељина-Тузла код куће Јовић Душана у Тобуту дужине  8,63 km 

2. Пут од раскршћа са магистралним путем М18 Бијељина-Тузла, код куће 
Стјепановић Драгомира у Тобуту, преко засеока Трначко и Лазаревићи, до 
сеоског гробља дужине  2,19 km 

3. Пут од раскршћа са магистралним путем М18 Бијељина-Тузла, код школе у 
Пељавама, преко засеока Станкићи (Пељаве) и Мићића Хан (Тобут), до раскршћа 
са регионалним путем Р456 Прибој-Лопаре код куће Павловић Боре у Тобуту 
дужине  5,49 km 

4. Пут од раскршћа са магистралним путем М18 Бијељина-Тузла, код куће 
Цвјетковић Миће у Пељавама, поред куће Делић Љубе и гробља Мирковићи, 
преко Рикића нумере, до раскршћа са регионалним путем Р456 Прибој-Лопаре на 
локалитету Панићи у Прибоју дужине  4,54 km 

5. Пут од раскршћа са магистралним путем М18 Бијељина-Тузла, код цркве у 
Прибоју, кроз Џемат, до Кршила, тј. границе општине Лопаре и општине Сапна 
(ФБиХ) дужине  4,41 km 

6. Пут од раскршћа са магистралним путем М18 Бијељина-Тузла, у Бријесту, преко 
Пајића, Којића, Гајића, Димитрића, Томића и Мраморја, до раскршћа са 
секундарним локалним путем Р5 Подгора-Завршје на Савићима дужине  4,28 km 

7. Пут од раскршћа са магистралним путем М18 Бијељина-Тузла, уз Ђерушу, 
преко Василића, Богдановића и Петковића, до Бусије дужине  8,00 km 

8. Пут од раскршћа са магистралним путем М18 Бијељина-Тузла, код моста у 
Тасовцима (Прибој), до школе у Липовицама дужине  3,10 km 

9. Пут од раскршћа са регионалним путем Р456 Прибој-Лопаре до читаонице у 
Лабуцкој дужине  

 
2,42 km 

10. Пут од раскршћа са регионалним путем Р456 Прибој-Лопаре, код школе на 
Заједницама, изнад Керовића, до раскршћа са примарним локалним путем ЛП3 
Пељаве-Тобут, код куће Мићић Властимира у Тобуту, дужине  3,05 km 

11. Пут од раскршћа са заобилазницом (улицом Николе Пашића) у Лопарама, код 
сјеверног моста на ријеци Гњици, преко моста на Вукосавачком потоку, крај куће 
Митровић Винка, кроз засеоке Личинићи и Митровићи, те поред Музеја на 
Вукосавцима, до раскршћа са примарним локалним путем ЛП1 Заједнице-
Вукосавци-Тобут дужине  

 
 

3,78 km 
12. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП11 (пут кроз Вукосавце), код 

куће Митровић Винка, који се пружа границом између Вукосаваца и Пирковаца, 
преко засеока Новаковићи, до раскршћа са примарним локалним путем ЛП13 2,58 km 
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Тобут-Милино Село, на Ћатиновачи код куће Пајкановић Вујадина дужине  
13. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП1 Заједнице-Вукосавци-Тобут, 

код куће Керовић Василије у Тобуту, преко Ћатиноваче, Лазића и Јовића, до 
раскршћа са примарним локалним путем ЛП15 Шашуља-Корај код школе у 
Милином Селу дужине  8,94 km 

14. Пут од раскршћа са регионалним путем Р458 Лопаре-Брчко, код куће Лујић Цвике 
у Пирковцима, кроз Тисовицу и Савиће, до раскршћа са примарним локалним 
путем ЛП13 Тобут-Милино Село на Лазићима у Милином Селу дужине  4,71 km 

15. Пут од раскршћа са регионалним путем Р458 Лопаре-Брчко у Шашуљи, преко 
жељезног моста, кроз Миросавце и Милино Село, до раскршћа са регионалним 
путем Р459 Миросавци-Угљевик у Корају дужине  6,57 km 

16. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП15 Шашуља-Корај, код куће 
Миловановић Раде у Миросавцима, поред читаонице и школе у Миросавцима, до 
раскршћа са примарним локалним путем ЛП17 Корај-Гајеви-Миросавци, код куће 
Максимовић Пере у Миросавцима, дужине  5,46 km 

17. Пут од раскршћа са регионалним путем Р459 Миросавци-Угљевик, код 
трафостанице у Корају, преко Гајева, до раскршћа са истим регионалним путем, 
код куће Илић Слободана у Барама (Миросавци), дужине  5,25 km 

18. Пут од раскршћа са регионалним путем Р459 Миросавци-Угљевик, код 
продавнице у Пушковцу, поред школе у Пушковцу, до границе општине Лопаре са 
општином Угљевик (Малешевци) дужине  3,61 km 

19. Пут („Стари бијели пут“) од раскршћа са примарним локалним путем ЛП18 
Пушковац-Малешевци, код задружне штале у Пушковачкој ријеци у Пушковцу, до 
раскршћа са регионалним путем Р459 Миросавци-Угљевик дужине  1,06 km 

20. Пут од раскршћа са регионалним путем Р459а Мртвица-Доња Буковица, код 
управне зграде ЗЗ „Букови“, кроз Бобетино Брдо, до границе општине Лопаре са 
општином Угљевик (Тутњевац) дужине  3,26 km 

21. Пут од раскршћа са регионалним путем Р459 Миросавци-Угљевик, на локалитету 
„Мртвичко поље“, кроз Мртвицу и Кореташе, до границе општине Лопаре са Брчко 
Дистриктом (Јасика) дужине  6,27 km 

22. Пут од раскршћа са регионалним путем Р459а Мртвица-Доња Буковица, код 
„Станаре“ у Мртвичком пољу, до раскршћа са примарним локалним путем ЛП26 
Грабовци-Мртвица-Посавци на локалитету „Благојевића брдо“ у Мртвици дужине  1,75 km 

23. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП21 Мртвичко поље-Мртвица-
Кореташи-Јасика, код куће Зарић Николе, кроз Мртвицу, до границе општине 
Лопаре са Брчко Дистриктом (Ражљево) дужине  1,75 km 

24. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП21 Мртвичко поље-Мртвица-
Кореташи-Јасика, на локалитету „Митров хан“ у Кореташима, кроз Пукиш (преко 
Лугоњића), до раскршћа са регионалним путем Р458 Лопаре-Брчко, код 
споменика цивилним жртвама из II свјетског рата у Пукишу, дужине  

 
 

3,50 km 
25. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП21 Мртвичко поље-Мртвица-

Кореташи-Јасика, на подножју Јовељића брда, кроз Смиљевац, до раскршћа са 
регионалним путем Р458 Лопаре-Брчко, код бренте Мирковић Бранимира у 
Пукишу, дужине  4,35 km 

 - укључујући и крак од раскршћа са овим путем, поред куће Мирковић 
Ристе, до раскршћа са примарним локалним путем ЛП26 Грабовци-
Мртвица-Посавци дужине  0,92 km 

26. Пут од границе општине Лопаре са ФБиХ (Грабовци), кроз Смиљевац и Мртвицу 
(центар), до границе са Брчко Дистриктом (Посавци) дужине  6,66 km 

27. Пут од раскршћа са регионалним путем Р458 Лопаре-Брчко, код споменика у 
Брусници, поред цркве у Брусници и школе у Пиперима, до раскршћа са 
регионалним путем Р459 Пипери-граница РС (Лукавица), код потпорног зида у 
засеоку Максимовићи, дужине  7,91 km 

28. Пут од раскршћа са регионалним путем Р456 Лопаре-Пипери, код куће 
Максимовић Миће у Јабланици, кроз Вакуф и Горњи Мачковац (воћњак), до 
спајања са истим путем на раскршћу код задружних штала у Мачковцу дужине  6,60 km 

29. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП27 код школе у Пиперима, 
поред гробља у Доњим Пиперима, преко локалитета „Попов гроб“, кроз Јањиће и 
Максиће, до Спасојевића брда у засеоку Спасојевићи дужине  4,96 km 

30. Пут од раскршћа са регионалним путем Р456 Лопаре-Пипери у Јанковићима 8,55 km 
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(Јабланица), преко Абаџића (Јабланица) и Антића (Пипери), до границе општине 
Лопаре са ФБиХ (Шибошница) дужине  

31. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП30 Јабланица-Пипери у 
засеоку Абаџићи, преко Тодића и Наранџића, до раскршћа са регионалним путем 
Р456 Лопаре-Пипери код куће Максимовић Миће у Јабланици дужине  2,37 km 

32. Пут од раскршћа са регионалним путем Р456 Лопаре-Пипери, код моста на 
Јабланичкој ријеци, преко засеока Јокићи, Бојићи и Стевићи у Козјаку, те поред 
гробља Козјак, до куће Максимовић Цвјетана, на раскршћу са секундарним 
локалним путем К1 Лопаре-Међедник дужине  2,44 km 

33. Пут од раскршћа са регионалним путем Р458 Тузла-Лопаре, код куће Петковић 
Милорада, до куће Зекић Србе у Коњиковићима дужине  0,66 km 

34. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП13 Тобут-Милино Село до 
границе општина Лопаре и Угљевик на локалитету Удригово (Релеј) дужине 2,22 km 

 
 

у укупној дужини од  
152,24 

km 

Члан 3. 

Као секундарни локални путеви у смислу ове Одлуке утврђују се путни правци: 
 

А. У оквиру насељеног мјеста Бобетино Брдо:  
1. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП20 Бобетино Брдо-Тутњевац, 

поред куће Радић Недељка, до раскршћа са регионалним путем Челић-Вршани 
дужине 

 
1,29 km 

2. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем под редним бројем А1 поред 
куће Вуковић Милана до раскршћа са примарним локалним путем ЛП20 Бобетино 
Брдо-Тутњевац дужине 0,49 km 

3. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП20 Бобетино Брдо-Тутњевац, 
код гробља у Бобетином Брду, кроз Теодоровиће, до раскршћа са секундарним 
локалним путем Ж15 дужине 1,07 km 

4. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП20 Бобетино Брдо-Тутњевац, 
код куће Павловић Павла, до куће Лазаревић Милорада дужине 0,69 km 

5. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП20 Бобетино Брдо-Тутњевац, 
код куће Павловић Милорада, поред куће Митровић Пантелије, до границе 
насељених мјеста Бобетино Брдо и Корај дужине 1,14 km 

 у дужини од 4,68 km 
 

Б. У оквиру насељеног мјеста Бријест:  
1. Пут од раскршћа са магистралним путем М18 (Бијељина-Тузла), код школе у 

Бријесту, преко Радовановића, Милетића и Божића, до раскршћа са примарним 
локалним путем ЛП05 кроз Џемат (локалитет „Пањик“) дужине  1,90 km 

 у дужини од 1,90 km 
 

В. У оквиру насељеног мјеста Брусница:  
1. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП27 Брусница-Пипери, код 

продавнице у центру села, до Молитвишта, код куће Миљић Стојана, дужине  1,38 km 
2. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем В1, код куће Попадић Војке, 

преко Равног пута и Ристића крчевине, до међуентитетске линије дужине 2,22 km 
3. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП27 Брусница-Пипери, код куће 

Васић Жарка, поред куће Васић Василије, до међуентитетске линије (раскршће са 
путем у Челићкој ријеци), дужине  1,74 km 

4. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП27 Брусница-Пипери, код куће 
Јевтић Стојана, преко „Станаре“ и „Дугих њива“, до међуентитетске  линије 
(раскршће са путем у Челићкој ријеци), дужине  1,66 km 

5. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП27 Брусница-Пипери, поред 
куће  Васић Србе и кроз засеок Миљићи, до раскршћа са истим примарним 
локалним путем, код куће Петровић Лазе, дужине  1,17 km 

6. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП27 Брусница-Пипери, на „С“ 
кривини, до спајања са секундарним локалним путем Г1, код куће Лујић Цвјетка, 
дужине 0,56 km 

 у дужини од 8,73 km 
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Г. У оквиру насељеног мјеста Вакуф:  
1. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП28 кроз Вакуф, код Спомен 

дома у Вакуфу, до спајања са секундарним локалним путем В6, код куће Лујић 
Цвјетка, дужине  1,93 km 

2. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем Г1, код Спомен дома у Вакуфу, 
до Цркве у Вакуфу (засеок Симеуновићи) дужине  

 
0,42 km 

 у дужини од 2,35 km 
 

Д. У оквиру насељеног мјеста Вукосавци:  
1. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП11 Лопаре-Вукосавци, код 

куће Тешић Неђе, кроз Михајловиће и Новаковиће, до раскршћа са примарним 
локалним путем ЛП12 Лопаре-Ћатиновача, код куће Михајловић Николе, дужине  0,98 km 

2. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП11 Лопаре-Вукосавци, код 
куће Мијатовић Које, преко Спасојевића и Рикановића, до раскршћа са 
примарним локалним путем ЛП1 Заједнице-Вукосавци-Тобут, код гробља у 
Вукосавцима, дужине  2,48 km 

3. Пут од раскршћа са регионалним путем Р456 Прибој-Лопаре код сушаре на 
Заједницама, крај кућа Лукић Славке и Ерић Василије, до раскршћа са 
секундарним локалним путем Д2, код гробља у Вукосавцима, дужине  1,39 km 

4. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем Д2, код гробља у Вукосавцима, 
кроз Спасојевиће и Богдановиће до Мијатовића дужине  0,42 km 

 у дужини од 5,27 km 
 

Ђ. У оквиру насељеног мјеста Јабланица:  
1. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП30 Јабланица-Пипери 

(бушотине изнад куће Тодић Пере), који се пружа границом између Јабланице и 
Горњих Пипера, до нумере (раскршће са секундарним локалним путем Ђ2) 
дужине  1,95 km 

2. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП30 Јабланица-Пипери, код 
куће Абаџић Миле, кроз засеок Абаџиће, поред гробља у Абаџићима, до куће 
Милић Саве (Шкриљ) дужине  3,70 km  

3. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП30 Јабланица-Пипери 
(Бојкићи) до Горњих Божића (раскршће са секундарним локалним путем Ђ2) 
дужине  1,99 km 

4. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП30 Јабланица-Пипери 
(Оџачина), преко Доњих Јанковића и Брестоваца, до куће Милић Саве (Шкриљ) 
дужине  3,00 km 

5. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП30 Јабланица-Пипери, код 
куће Бојкић Борислава, за засеок Бојкићи дужине  0,65 km 

6. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП30 Јабланица-Пипери, код 
школе у Јабланици, преко Петрића, до Горњих Јанковића, дужине  3,27 km 

7. Пут од раскршћа са регионалним путем Р456 Лопаре-Пипери, код куће 
Савић Саве, преко Милаковића, Зекића и Видовића, до Спомен куће Тешић 
Милака дужине  2,61 km 

8. Пут од раскршћа са регионалним путем Р456 Лопаре-Пипери, код куће Лукић 
Велимира, до Мракотића дужине  0,98 km 

 у дужини од 18,15 km  
 

Е. У оквиру насељеног мјеста Козјак:  
1. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП32 кроз Козјак, код куће Јовић 

Славке, кроз засеок Благојевићи, до куће Благојевић Љубише дужине  1,22 km 
2. Пут од границе регулационог плана града Лопара (крај улице Мајевичких 

бригада), код куће Тешић Михајла, кроз засеок Марковићи, до раскршћа са 
примарним локалним путем ЛП32 кроз Козјак, код куће Стевић Миливоја, дужине  1,20 km 

3. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП32 кроз Козјак, код сеоског 
гробља, до засеока Ристићи дужине  0,81 km 

 у дужини од 3,23 km 
 

Ж. У оквиру насељеног мјеста Корај:  
1. Пут од раскршћа са регионалним путем Р459 Миросавци-Угљевик на 

локалитету „Ђемишевац“, кроз Беговиће, до Поља дужине  1,59 km 
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2. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем Ж3, поред кућа Адемовића, до 
раскршћа са регионалним путем Р459 Миросавци-Угљевик код куће Халиловић 
Абаза дужине  1,34 km 

3. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП17 кроз Гајеве, крај куће 
Коњић Зекеријаха, до Радоваче дужине  2,03 km 

4. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем Ж3, низ Прагове, до раскршћа 
са примарним локалним путем ЛП17 кроз Гајеве дужине  0,86 km 

5. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем Ж3 на Гајевима до Парадија 
дужине  0,40 km 

6. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем Ж3 на Гајевима до Цармоста 
дужине  0,68 km 

7. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем Ж3 (локалитет „Беглук“) до 
Матијеваче дужине  0,78 km 

8. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем Ж9 (Калијевац) до раскршћа са 
примарним локалним путем ЛП16 кроз Миросавце (поред Травњака) дужине  0,67 km 

9. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП17 кроз Гајеве (Калијевац), 
кроз Карасуљиће, до раскршћа са истим примарним локалним путем у „ријеци“ 
дужине  2,79 km 

10. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем Ж9 на локалитету „Бијела 
ријека“, преко Исламовића, до границе са Миросавцима, дужине  1,08 km 

11. Пут од раскршћа са регионалним путем Р459 Миросавци-Угљевик на 
локалитету „Паралог“ до Врела дужине  1,46 km 

12. Пут од раскршћа са улицом Мурселовић махала у Корају (Змајевац) до 
раскршћа са регионалним путем Р459 Миросавци-Угљевик, код гробља у 
Пушковцу, дужине  1,11 km 

13. Пут од раскршћа са регионалним путем Р459 Миросавци-Угљевик, преко 
Бијеле земље, до засеока Калат у Корају дужине  0,87 km 

14. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем Ж13 (Долови) до Читлука 
дужине  1,98 km 

15. Пут од раскршћа са регионалним путем Р459 Миросавци-Угљевик на локалитету 
„Луке“ до Бобетиног Брда дужине  5,90 km 

16. Пут од раскршћа са регионалним путем Р459 Миросавци-Угљевик на локалитету 
„Голетице“, преко Салиховића потока и Забрница, до раскршћа са секундарним 
локалним путем Ж15 дужине  1,81 km 

17. Пут од раскршћа са регионалним путем Р459 Миросавци-Угљевик, код куће 
Салиховић Халила, преко локалитета „Брда“, до раскршћа са истим регионалним 
путем код куће Ћејвановић Мује дужине  0,93 km 

18. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем Ж16 (Забрнице) до Коса 
дужине  1,39 km 

 у дужини од 27,67 km 
 

З. У оквиру насељеног мјеста Кореташи:  
1. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП21 Мртвичко поље-Мртвица-

Кореташи-Јасика код школе у Кореташима, поред гробља, до локалитета 
„Кљенчић“ (раскршће са секундарним локалним путем З2) дужине  1,69 km 

2. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем З3 (Тешановићи) до гробља у 
Кореташима дужине  0,94 km 

3. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП21 Мртвичко поље-Мртвица-
Кореташи-Јасика на локалитету „Рикановића брдо“, преко Рикановића и 
Тешановића, до раскршћа са истим примарним локалним путем код школе у 
Кореташима дужине  1,83 km 

 у дужини од 4,46 km  
 

И. У оквиру насељеног мјеста Лабуцка:  
1. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП09 кроз Лабуцку од засеока 

„Мијаљикићи“, кроз „Граориште“ и преко ријеке, поред Цвјетиновића и 
Тодоровића, до раскршћа са секундарним локалним путем Ј3 Липовице-Бусија, 
код куће Стјепић Недељка, дужине  4,05 km 

2. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП09 кроз Лабуцку, код куће 
Митровић Љубе, преко ријеке, до Јовића дужине  0,52 km 

3. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП09 кроз Лабуцку (Ристића 1,22 km 



Страна 10                            Службени гласник општине Лопаре – број 5.                    24.06.2016. 
 

мост), кроз Ристиће и Новаковиће, до раскршћа са секундарним локалним путем 
И1, код Станишића гробља, дужине  

4. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем И6 (засеок Танацковићи), до 
раскршћа са секундарним локалним путем И1, код куће Тодоровић Цвике, дужине  1,32 km 

5. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем И6, поред куће Цвјетиновић 
Добре, до куће Лазић Драге дужине  1,24 km 

6. Пут од завршетка локалног пута ЛП09 кроз Лабуцку код читаонице, кроз 
засеок Симикићи, и даље продужава према брду „Курјача“ до куће Николић 
Које и Пере дужине  1,20 km 

7. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП09 кроз Лабуцку код 
читаонице, крај Радића и Ристића, до гробља дужине  0,76 km 

 у дужини од 10,31 km  
 

Ј. У оквиру насељеног мјеста Липовице:  
1. Пут од некатегорисаног пута Т15 (за Петровића брдо), код куће Крсмановић 

Радивоја, преко Доњих Продановића и Којића, до раскршћа са секундарним 
локалним путем Ј3, код куће Тошић Јована у Горњим Липовицама, дужине  3,33 km 

2. Пут од раскршћа са регионалним путем Р456 Прибој-Лопаре, код куће Јосиповић 
Драге, поред куће Томић Драге и Липовачког гробља, до раскршћа са 
секундарним локалним путем Ј3, код куће Тошић Милана, дужине  2,40 km 

3. Пут од завршетка примарног локалног пута ЛП08 кроз Липовице, код школе, крај 
куће Тојић Живана и Тошић Неђе, до раскршћа са примарним локалним путем 
ЛП07 Ђеруша-Бусија, дужине  5,58 km 

4. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем Ј3, код куће Тошић Маре, кроз 
засеок Гашићи, крај куће Томић Ранка, до раскршћа са истим секундарним 
локалним путем на локалитету „Мраморје“ дужине 1,22 km 

5. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем Ј4, код куће Тошић Драгана, 
поред трафостанице и испод Матића стране, преко раскршћа за Томиће и крај 
куће Тојић Цвике, до куће Тојић Станоја дужине 1,80 km 

6. Пут од завршетка примарног локалног пута ЛП08 кроз Липовице, код школе, 
изнад куће Тојић Остоје, поред куће Ђукановић Матије и преко брда „Камен“, до 
раскршћа са примарним локалним путем ЛП07 Ђеруша-Бусија у Ливадама, код 
куће Стјепановић Недељка, дужине  3,92 km 

7. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП08 кроз Липовице, код куће 
Илић Пере, крај куће Лукић Живана, уз шуму „Јазовац“, преко Лакића брда и 
Бубљика, до куће Стјепановић Милоша, дужине 1,60 km 

 у дужини од 19,85 km 
 

К. У оквиру насељеног мјеста Лопаре Село:  
1. Пут од границе регулационог плана града Лопара (крај улице Живојина 

Мишића), код куће Пајић Недељка, поред кућа Максимовић Душка и 
Марковић Трипуна у Козјаку, до Међедника дужине 6,22 km 

2. Пут од раскршћа са регионалним путем Р458 Лопаре-Тузла, код куће Митрић 
Илије, преко Црквишта, до раскршћа са секундарним локалним путем К1 Лопаре-
Међедник, код куће Дејић Радана, дужине  2,67 km 

 - укључујући и крак од раскршћа са овим путем код старе куће Божић Јове, поред 
старе куће Дејић Миле, до раскршћа са секундарним локалним путем К3 на 
локалитету „Бијела земља“ дужине  0,92 km 

3. Пут од раскршћа са регионалним путем Р458 Лопаре-Тузла, код куће Божић 
Јована, кроз Веселиновац, поред куће Костадиновић Цвијана, затим преко 
раскршћа „Бијела земља“ и поред гробља „Паљевина“, до раскршћа са 
истим регионалним путем Р458, код куће Лукић Станке, дужине  3,43 km 

4. Пут од раскршћа са регионалним путем Р458 Лопаре-Тузла до засеока 
Марковићи, код куће Шакотић Спасоја, дужине  0,60 km 

5. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем К7, преко Јурошевића, до 
репетитора „Стјепача“ дужине  2,23 km 

6. Пут од споменика у засеоку Поток (крај некатегорисаног пута К7), кроз Остојиће, 
према Глибинама дужине  0,80 km 

7. Пут од моста на ријеци Гњици (крај улице Николе Тесле) до засеока Поток, код 
споменика, дужине  2,03 km 

8. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем К7, код „Прљуге“, кроз Крстиће, 1,70 km 
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до Гаврића дужине  
9. Пут од границе регулационог плана града Лопара (крај улице Доситеја 

Обрадовића), код куће Јурошевић Дојчина, кроз Крсмановиће, до 
Максимовића (засеок „Коса“) дужине  1,67 km 

10. Пут од раскршћа са регионалним путем Р456 Прибој-Лопаре, код пословног 
објекта Гаврић Алексе, поред гробља у „ Гудури“, до куће Симикић Драге 
дужине  1,38 km 

 у дужини од 23,65 km 
 

Л. У оквиру насељеног мјеста Мачковац:  
1. Пут од раскршћа са регионалним путем Р456 Мачковац-Јабланица, поред 

гробља, до раскршћа са примарним локалним путем ЛП28 Вакуф-Мачковац 
дужине  1,10 km 

 у дужини од 1,10 km 
 

Љ. У оквиру насељеног мјеста Милино Село:  
1. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП16 кроз Миросавце (Ђурићи), 

преко Марковића, Стевановића, Бијеле ријеке и Кладика, поред куће Стевановић 
Владе, до раскршћа са примарним локалним путем ЛП15 Шашуља-Корај (Јовићи) 
дужине  2,53 km 

2. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП15 Шашуља-Корај, у засеоку 
Бабајача, преко Новаковића (Пушковац), до раскршћа са примарним локалним 
путем ЛП13 Тобут-Милино Село, у засеоку Лазићи-Молитвиште (Жутавка), 
дужине  3,20 km 

 у дужини од 5,73 km 
 

М. У оквиру насељеног мјеста Миросавци:  
1. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП15 Шашуља-Корај, кроз засеок 

Миловановићи, до раскршћа са истим примарним локалним путем дужине  1,55 km 
2. Пут од раскршћа са регионалним путем Р458 Лопаре-Челић, кроз засеоке 

Михајловићи, Седларевићи и преко Драговог брда, до раскршћа са примарним 
локалним путем ЛП15 Шашуља-Корај дужине  3,03 km 

3. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП16 кроз Миросавце до засеока 
Илићи дужине  0,58 km 

 у дужини од 5,16 km 
 

Н. У оквиру насељеног мјеста Мртвица:  
1. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП21 Мртвица-Јасика, код куће 

Зарић Митра, до куће Крунић (Ваје) Васе дужине  0,82 km 
2. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП26 кроз Мртвицу, код гробља 

у Мртвици, до куће Зарић Ђоје дужине  0,36 km 
3. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП26 кроз Мртвицу (Центар 

села), поред куће Симић Цвике, до „Старке“ воденице на ријеци Гњици дужине 1,11 km 
4. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем Н3, код куће Симикић Цвике, до 

раскршћа са примарним локалним путем  ЛП22 Мртвичко поље-Благојевића 
брдо, код куће Стокановић Душана, дужине 0,76 km 

5. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП26 кроз Мртвицу (Жићино 
брдо), преко потока Лукавац и Тешића, до раскршћа са примарним локалним 
путем ЛП23 Мртвица-Ражљево дужине  1,00 km 

6. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем Н5, код моста на Лукавцу 
(засеок Тешићи), до Исаиловића дужине  0,93 km 

7. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП26 кроз Мртвицу, код куће 
Ђокић Смиље и др. на локалитету „Обријеж“, преко потока Лукавац, до 
локалитета „Пораслице“ дужине  

 
 

0,72 km 
8. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП26 кроз Мртвицу, код куће 

Ристић Јове до раскршћа са истим примарним локалним путем код куће 
Мићановић Миладина дужине  0,52 km 

9. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП22 Мртвичко поље-
Благојевића брдо, код куће Ђукановић Ђокана, до старе куће Николе Зарића 
дужине  1,34 km 

10. Пут од раскршћа са регионалним путем Р459а, код њиве Мићановић 
Миладина, до Симикића пијеска дужине  0,56 km 
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 у дужини од 8,12 km 
 

Њ. У оквиру насељеног мјеста Пељаве:  
1. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП03 Пељаве-Чаушевина-Тобут, 

кроз Благојевиће и поред гробља, до раскршћа са истим примарним локалним 
путем у засеоку Беновићи дужине  1,65 km 

2. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП03 Пељаве-Чаушевина-Тобут, 
код школе, крај куће Јовановић Гојка, до раскршћа са истим примарним локалним 
путем у засеоку Радићи (Гопићи) дужине  2,05 km 

3. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем Њ2, код штале Мићић Ђорђе, 
кроз засеок Обреновићи, до раскршћа са истим секундарним локалним путем код 
куће Василић Радована, у засеоку Радићи, дужине 1,29 km 

4. Пут од раскршћа са магистралним путем М18 Бијељина-Тузла, код куће Стевић 
Илије, поред куће Ћетковић Милорада и Делић Раде, до раскршћа са примарним 
локалним путем ЛП04 Пељаве-Прибој (Панићи), код куће Делић Раденка, дужине  1,54 km 

5. Пут од раскршћа са магистралним путем М18 Бијељина-Тузла до млина, 
поред ријеке Јање, дужине 0,35 km 

 - укључујући и крак од раскршћа са овим путем до куће Мићић Драге 
дужине 0,30 km 

6. Пут од раскршћа са магистралним путем М18 Бијељина-Тузла, према 
Јасиковцу, до моста на ријеци Јањи дужине 0,20 km 

 у дужини од 7,38 km 
 

О. У оквиру насељеног мјеста Пипери:  
1. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП27 Брусница-Пипери, код 

Благојевића, преко Марковића, до раскршћа са регионалним путем Р459 на 
граници Лукавице и Пипера дужине  1,31 km 

2. Пут од ентитетске линије код куће Петка Кнежевића до куће Теодора Симића 
дужине  0,55 km 

3. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем О4 (кроз Беговиће), поред 
цркве, до раскршћа са регионалним путем Р459 дужине  1,05 km 

4. Пут од раскршћа са регионалним путем Р459, код школе у Пиперима, кроз засеок 
Беговиће, до ентитетске линије у Лукавици дужине  2,28 km 

5. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП29 Попов гроб-Спасојевићи, 
код куће Пантић Гавре, кроз Пантиће, до раскршћа са регионалним путем Р456, 
код куће Пантић Новака дужине  0,69 km 

6. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП29 Попов гроб-Спасојевићи, 
код куће Спасојевић Славке, до сеоског гробља у Горњим Пиперима дужине  

 
0,57 km 

7. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП29 Попов гроб-Спасојевићи, 
код куће Максић Косте, поред куће Јањић Миле, до раскршћа са истим 
примарним локалним путем код куће Максић Василије  дужине  1,45 km 

 у дужини од 7,90 km 
 

П. У оквиру насељеног мјеста Пирковци:  
1. Пут од раскршћа са регионалним путем Р458 Лопаре-Брчко, код куће Лујић 

Илије, до Дебелог брда дужине  0,64 km 
2. Пут за Тоциљевац од раскршћа са регионалним путем Р458 Лопаре-Брчко, 

преко моста на ријеци Гњици, кроз Савиће, до локалитета „ Горње 
Љештање“ дужине  0,67 km 

3. Пут од раскршћа са регионалним путем Р458 Лопаре-Брчко, код куће Савић 
Вујадина, кроз засеок Тошиће, до куће Симикић Мике дужине  1,70 km 

4. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем П3 (за Тошиће) до гробља у 
засеоку Тошићи дужине  0,19 km 

5. Пут од раскршћа са регионалним путем Р458 Лопаре-Брчко, крај куће Јовић 
Јована, до Пањика дужине  0,43 km 

6. Пут од раскршћа са регионалним путем Р458 Лопаре-Брчко, код куће 
Стевановић Цвјетана, до Тејановића, кућа Јовић Косте, дужине  0,79 km 

7. Пут од раскршћа са регионалним путем Р458 Лопаре-Брчко, код споменика,  
поред куће Савић Жарке, до Теодоровића дужине 1,88 km 

8. Пут од раскршћа са регионалним путем Р458 Лопаре-Брчко, код фабрике 
столова и столица у Мачковцу, крај куће Савић Миливоја, до гробља 1,57 km 
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Виноград дужине  
9. Пут од раскршћа са регионалним путем Р456 Прибој-Сребреник, код 

ковачнице Лазић Раде, кроз засеок Керовићи, до заасеока Дрпићи дужине  1,83 km 
10. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП12 Вукосавци-Ћатиновача, 

кроз Томиће, до гробља Виноград дужине 1,00 km 
11. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП12 Вукосавци-Ћатиновача, 

код куће Митровић Цвјетка, поред куће Божић Данке и преко Дрпића, до гробља 
Виноград дужине 1,19 km 

12. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем П11, код куће Божић Данке, 
преко Видаковића, до Теодоровића дужине 1,58 km 

 у дужини од 13,47 km 
 

Р. У оквиру насељеног мјеста Подгора:  
1. Пут од раскршћа са магистралним путем М18 Бијељина-Тузла, код моста у 

Ракићима, преко Ракића, Тришића, Миловановића, до раскршћа са примарним 
локалним путем ЛП07 Ђеруша-Бусија у Ливадама дужине   2,22 km 

2. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП07 Ђеруша-Бусија у Горњим 
Петковићима до спајања са секундарним локалним путем Т11 у Доњим 
Петковићима дужине  0,65 km 

3. Пут од раскршћа са магистралним путем М18 Бијељина-Тузла, код школе у 
Подгори, до раскршћа са примарним локалним путем ЛП07 Ђеруша-Бусија у 
Горњим Петковићима дужине  1,71 km 

4. Пут од раскршћа са магистралним путем М18 Бијељина-Тузла, преко 
Манојловића, до раскршћа са примарним локалним путем ЛП06 Бријест-Савићи 
дужине  1,95 km 

5. Пут од раскршћа са магистралним путем М18 Бијељина-Тузла, преко Симића, 
Ракића и Илића, до Завршја (граница РС) дужине  4,74 km 

6. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем Р5, код куће Јовановић 
Милоша, преко засеока Орловине, до куће Стевановић Саве дужине  2,78 km 

 у дужини од 14,05 km 
 

С. У оквиру насељеног мјеста Потраш:  
1. Пут од раскршћа са магистралним путем М18 Бијељина-Тузла, код 

„Шумарнице“ у Потраши, преко Радетине према Бањ Брду, до 
међуентитетске линије дужине 2,20 km 

2. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем С1 код трафостанице, кроз 
Секулиће, до раскршћа са истим секундарним локалним путем изнад куће 
Секулић Крсте дужине 1,13 km 

 у дужини од 3,33 km 
 

Т. У оквиру насељеног мјеста Прибој:  
1. Пут од раскршћа са регионалним путем Р456 Прибој-Лопаре, код куће 

Стевановић Спасоја, преко Кнежевића, до раскршћа са примарним локалним 
путем ЛП04 Пељаве-Прибој, на локалитету „Звечка“, дужине  1,10 km 

2. Пут од раскршћа са магистралним путем М18 Бијељина-Тузла, из Колобаре, 
преко Симикића,  Виса и  Грујичића, до раскршћа са примарним локалним путем 
ЛП04 Пељаве-Тобут на  Чаушевини дужине   2,67 km 

3. Пут од раскршћа са улицом Ратка Петровића, код пијаце, до раскршћа са 
секундарним локалним путем Т2, код куће Марић Ц. Цвијана, дужине  0,68 km 

4. Пут од раскршћа са улицом Милоша Обилића у Прибоју, кроз Стевановиће, 
до гробља у Стевановићима дужине 0,50 km 

5. Пут од раскршћа са магистралним путем М18 Бијељина-Тузла, код моста на 
ријеци Јањи, поред куће Делић Анђелка, до раскршћа са улицом Милоша 
Обилића у Прибоју дужине  0,43 km 

6. Пут од раскршћа са улицом Равногорска, код фудбалског игралишта у Прибоју, 
преко Ђокића и Церика, до раскршћа са примарним локалним путем ЛП05 кроз 
Џемат, код куће Ристић Виде, дужине  1,11 km 

7. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП05 кроз Џемат (Зељићи), 
преко Бабића и Ристића, до Николића дужине  1,41 km 

8. Пут од раскршћа са магистралним путем М18 Бијељина-Тузла, код куће Тасовац 
Раде, поред викендице Тасовац Ранка, до раскршћа са примарним локалним 2,07 km 
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путем ЛП05 кроз Џемат у засеоку Ђукановићи дужине  
9. Спојни пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП07 Ђеруша-Бусија, кроз 

Лукиће, до раскршћа са секундарним локалним путем Т11 Липовице-Доњи 
Петковићи дужине  0,46 km 

10. Спојни пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП07 Ђеруша-Бусија, кроз 
Богдановиће, до раскршћа са секундарним локалним путем Т11 Липовице-Доњи 
Петковићи дужине 0,40 km 

11. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП08 кроз Липовице, локалитет 
„Ковачка страна“, преко Гаврића, Богдановића и Лукића, до спајања са 
секундарним локалним путем Р2 у Доњим Петковићима (Подгора) дужине 

 
2,49 km 

12. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП08 за Липовице, код моста на 
ријеци Јањи, за Томиће, до куће Илић Веље дужине  1,17 km 

13. Пут од раскршћа са регионалним путем Р456 Прибој-Лопаре, код куће Петровић 
Боре, преко Радовановића, до раскршћа са секундарним локалним путем Т14, 
код  релеја мобилне телефоније на локалитету „Сријемци“, дужине   0,78 km 

14. Пут од раскршћа са регионалним путем Р456 Прибој-Лопаре, код куће Панић 
Илије, покрај гробља, релеја мобилне телефоније на локалитету „Сријемци“ и 
гробља на Петровића брду, укрштајући се са секундарним локалним путем Т15, 
те се исти завршава код старе куће Продановић Љубе (раскршће са секундарним 
локалним путем Ј1), дужине 3,14 km 

15. Пут од раскршћа са регионалним путем Р456 Прибој-Лопаре, код куће Павловић 
Боре, преко Крсмановића, Давидовића, Симеуновића и Петровића брда, до 
раскршћа са примарним локалним путем ЛП08 кроз Липовице, код куће Остојић 
Војке дужине  2,19 km 

 у дужини од 20,60 km 
 

Ћ. У оквиру насељеног мјеста Пукиш:  
1. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП24 Митров хан-Лугоњићи, код 

гробља у Пукишу, преко засеока Гигићи и Јовановићи, до раскршћа са примарним 
локалним путем ЛП25 кроз Смиљевац у засеоку Милошевићи, дужине  1,57 km 

2. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП24 Митров хан-Лугоњићи, код 
гробља у Пукишу, поред циглане, до границе општине Лопаре и Брчко дистрикта 
БиХ дужине  1,14 km 

 у дужини од 2,71 km 
 

У. У оквиру насељеног мјеста Пушковац:  
1. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП13 Тобут-Милино Село, код 

куће Пајкановић Душана, до локалитета „Вис“ у Пушковцу дужине  1,81 km 
2. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем У3, код куће Игњатовић Томе, 

за Рикиће дужине  1,56 km 
3. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП18 кроз Пушковац, код куће 

Секулић Сретена, до Виса дужине  1,18 km 
4. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем У3, код куће Рикић Пере, до 

Бошковића и Игњатовића дужине  0,58 km 
5. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем У3, код куће Игњатовић Томе, 

до Трифковића и Стијепића дужине  0,27 km 
6. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП18 кроз Пушковац (Ђокићи), 

преко Стокановића и Бијелића, до раскршћа са истим примарним локалним 
путем, код школе у Пушковцу, дужине  1,25 km 

7. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП18 кроз Пушковац, на граници 
општина Лопаре и Угљевик, до фарме товних пилића Марјановић  Ристе дужине 1,64 km 

8. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП18 кроз Пушковац, код куће 
Филиповић Чеде, за Јовановиће и Лукиће дужине  0,69 km 

 у дужини од 8,98 km 
 

Ф. У оквиру насељеног мјеста Смиљевац:  
1. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП25 кроз Смиљевац, код куће 

Гајић Цвијетина, преко Лакића, до раскршћа са примарним локалним путем ЛП24 
Митров Хан-Лугоњићи, на локалитету „Митров Хан“, дужине  2,15 km 

 у дужини од 2,15 km 
 

Х. У оквиру насељеног мјеста Тобут:  
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1. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП13 Тобут-Милино Село, код 
куће Прелић Милана, до гробља Пањевићи, дужине  0,62 km 

2. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП01 Заједнице-Вукосавци-
Тобут, код куће Ковачевић Милана, крај куће Јекић Милана, до раскршћа са 
секундарним локалним путем Х3, код куће Медић Винке, дужине  1,35 km 

3. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП01 Заједнице-Вукосавци-
Тобут, код школе, поред цркве у Тобуту и куће Керовић Дејана, до раскршћа са 
примарним локалним путем ЛП34 за Удригово дужине  4,37 km 

4. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП34 за Удригово, код куће 
Тешић Бошка, до куће Медић Миле дужине 1,15 km 

5. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП01 Заједнице-Вукосавци-
Тобут, код куће Васиљевић Васе, поред куће Радовановић Миомира, до куће 
Јовић Среће дужине  1,31 km 

6. Пут од раскршћа са секундарним локалним путем Х7, поред куће Лазић Стојана, 
до куће Медић Славке дужине 1,23 km 

7. Пут од раскршћа секундарним локалним путем Х5, код гробља Медићи, уз 
Осјењак, крај кућа Медић Новице, Медић Вујадина, Докић Станке и Милана, те 
куће Стевић Милана, до раскршћа са примарним локалним путем ЛП34 Милино 
Село-граница општина Лопаре и Угљевик на локалитету Удригово (Релеј) дужине 4,89 km 

8. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП02 кроз засеок Трначко, поред 
куће Симанић Ранка, до Лазића дужине  1,54 km 

9. Пут од раскршћа са магистралним путем М18 Бијељина-Тузла, поред куће 
Митровић Милорада, до засеока Трначко-Јасици (граница општине Лопаре) 
дужине 1,75 km 

10. Пут од раскршћа са магистралним путем М18 Бијељина-Тузла до засеока 
Дебелац дужине  0,93 km 

11. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП01 Заједнице-Вукосавци-
Тобут, преко засеока Џелићи и Петровићи, до раскршћа са секундарним 
локалним путем Х12, код куће Бошковић Предрага дужине 2,45 km 

12. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП10 Заједнице-Чаушевина, код 
куће Поповић Обрада, преко засеока Тријешница и поред куће Бошковић 
Предрага, до раскршћа са примарним локалним путем ЛП01 Заједнице-
Вукосавци-Тобут, код куће Спасојевић Милана, дужине  2,44 km 

13. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП01 Заједнице-Вукосавци-
Тобут, код куће Симанић Раде, поред кућа Стевића, до раскршћа са секундарним 
локалним путем Х12, код куће Поповић Јована, дужине  1,96 km 

14. Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП01 Заједнице-Вукосавци-
Тобут, код куће Шакотић Боће, кроз Шакотиће и поред гробља „Свјетљика“, до 
раскршћа са примарним локалним путем ЛП10 Заједнице-Чаушевина, у 
Керовићима, дужине  1,44 km 

15. Пут од раскршћа са регионалним путем Р456 Прибој-Лопаре, код куће 
Продановић Пере, до Пирјановог брда, дужине  1,01 km 

16. Пут од раскршћа са регионалним путем Р456 Прибој-Лопаре, код куће Томић 
Душана, кроз Јовиће, до раскршћа са примарним локалним путем ЛП03 Пељаве-
Тобут, код куће Митровић Брање дужине  0,71 km 

 у дужини од 29,15 km 
  

а у укупној дужини од 
260,08 

km 

Члан 4. 

Као улице у смислу ове Одлуке утврђују се сљедеће саобраћајнице: 
 

А. У оквиру насеља градског карактера Лопаре:  

1. Улица „Цара Душана“  која почиње на граници регулационог плана од моста код 
куће Симић Драгана, који је на јужној страни Лопара, на регионалном путу Лопаре – 
Тузла, и иде у правцу сјевера путем Лопаре-Брчко до куће Јовић Цвјетана (крај 
регулационог плана), дужине  2.980 m 
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2. Улица „Николе Тесле” која почиње од улице Цара Душана код улаза у ФПМ 
„Мајевица“, а завршава на мосту преко ријеке Гњице, на путу за село Поток, 
дужине  258 m 

3. Улица „Милоша Црњанског”  која почиње од улице Цара Душана, код куће 
Костадиновић Јоке, и иде до краја регулационог плана, код куће Митрић Цвјетана, 
дужине  741 m 

4. Улица „Петра Кочића”  која почиње од улице Милоша Црњанског код куће Дејић 
Стојана, а завршава код куће Остојић Љубише, дужине  183 m 

5. Улица „Живојина Мишића”  која почиње од улице Цара Душана код улаза у Старо 
градско гробље, поред куће Ристић Митра, до краја регулационог плана код куће 
Пајић Недељка, дужине  385 m 

6. Улица „Исидоре Секулић”  која почиње од улице Живојина Мишића код куће 
Ристић Горана, а завршава код куће Тодоровић Драгомира, дужине  95 m 

7. Улица „ Јована Дучића”  која почиње од улице Живојина Мишића код куће 
Мијатовић Љиље, а завршава код куће Тешић Драгана, дужине  92 m 

8. Улица „Краља Милутина”  која почиње од улице Живојина Мишића код куће 
Марковић Аћана, а завршава код куће Савић Велемира, дужине  205 m 

9. Улица „Доситеја Обрадовића”  која почиње од улице Вука Стефановића Караџића 
код куће Шакотић Милета, поред средњошколског центра, и завршава код куће 
Јурошевић Дојчина, дужине  483 m 

10. Улица „Вука Стефановића Караџића”  која почиње од улице Цара Душана код 
пословног објекта Лазић Цвијетина, поред Основне школе, и завршава на граници 
регулационог плана код бензинске пумпе „САС“, дужине  357 m 

11. Улица „Васе Пелагића”  почиње од улице Цара Лазара код куће Миловановић 
Владе, а завршава на улици Милоша Обилића код куће Марковић Стане, дужине  149 m 

12. Улица „Милоша Обилића”  почиње од улице Мајке Ангелине код куће Пантић 
Жељке, поред куће Спасојевић Слободана, и завршава на улици Мајевичких 
бригада код куће Савић Светозара, дужине  206 m 

13. Улица „Радомира Путника”  почиње од Милоша Обилића код куће Митрић 
Сретена, а завршава код куће Ракић Зорана, дужине  

 
74 m 

14. Улица „Треће мајевичке бригаде”  почиње од улице Цара Душана код објекта 
„Старa школa“, око црквеног дворишта и поред куће Максимовић Јована, а 
завршава код дјечијег обданишта на спајању са улицом Степе Степановића, 
дужине  745 m 

15. Улица „Десанке Максимовић“  почиње од улице Цара Душана код објекта Дома 
културе, а завршава на спајању са улицом Треће мајевичке бригаде код куће Јекић 
Цвике, дужине  132 m 

16. Улица „Мајке Ангелине“  почиње од улице Цара Душана код зграде СО-е Лопаре, 
а завршава код постројења за пречишћавање и складиштење воде за потребе 
насеља Лопаре, дужине  562 m 

17. Улица „Цара Лазара“  почиње од улице Мајке Ангелине код Дома пензионера, а 
завршава на улици Мајевичких бригада код куће Савић Раде (I крак), односно код 
куће Стјепановић Звонке (II крак), дужине  351 m 

18. Улица „Степе Степановића“  почиње од улице Цара Душана код управне зграде 
Шумског газдинства, а завршава код куће Јовић Василије код шеталишта, дужине  286 m 

19. Улица „Мајевичких бригада“  почиње од улице Цара Душана код куће Пантић 
Анке и Зорана, а завршава код куће Тешић Михајла, дужине  390 m 

20. Улица „Владике Његоша''  почиње од улице Мајевичких бригада код куће Митрић 
Милета, а завршава код куће Божић Саве, дужине  173 m 

21. Улица „Видовданска“  почиње од улице Мајевичких бригада код куће Васић Вајке, 
а завршава код куће Гајић Пере, дужине  182 m 

22. Улица „Краља Петра I“  почиње од улице Цара Душана код пословно - стамбеног 
објекта Стојишић Миће, а завршава код стамбене зграде С36/2Л, дужине  122 m 

23. Улица „Николаја Велимировића”  почиње од улице Цара Душана код куће 
Симеуновић Митра, а завршава код куће Обреновић Василије, дужине  276 m 

24. Улица „Николе Пашића” која почиње од улице Вука Стефановића Караџића код 
бензинске пумпе „САС“ и завршава на спајању са улицом Цара Душана код 
бензинске пумпе „Нешковић“, дужине  1.237 m 

25. Улица „Патријарха Павла“  која почиње од улице Живојина Мишића код куће 
Беновић Жељке, а завршава на спајању са улицом Краља Милутина код куће 375 m 
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Савић Велемира, дужине  
 

у дужини од 
11.039 

m 
 

Б. У оквиру насеља Корај:  
1. Улица „Академика Мидхата Бегића“ која почиње од јужне границе насељеног 

мјеста Корај, код куће Карамовић Смаје, а завршава на мосту, код куће 
Алагић Ведада (сјеверна граница насељеног мјеста Корај), дужине  2.073 m 

2. Улица „Бегића махала“ која почиње од од улице Академика Мидхата Бегића, 
код куће Терзић Бајазита, а завршава на спајању са истом улицом, код џамије 
у центру Кораја, дужине  430 m 

3. Улица „Башић махала“ која почиње од улице Академика Мидхата Бегића, код 
куће Бегић Нихада, а завршава на спајању са Гајевском улицом, код куће 
Салиховић Нихада, дужине  683 m 

4. Улица „Мурселовић махала“ која почиње на спајању са улицом Бегић махала, 
код куће Карасуљић Назифе, а завршава на спајању са улицом Доња махала, 
код куће Аљић Јусуфа, дужине  420 m 

5. Улица „Доња махала“ која почиње од улице Академика Мидхата Бегића, код 
старе сушаре, а завршава на спајању са улицом Бегића махала, код Спомен 
парка, дужине  718 m 

6. Улица „Мујановићи“ која почиње од улице Академика Мидхата Бегића, код 
базена за воду, а завршава на спајању са улицом Доња махала, код куће 
Хамзић Менсура, дужине  244 m 

7. Улица „Адемовићи“ која почиње од улице Доња махала, код куће Карић 
Шаћира, а завршава код Хафизових долова, дужине  286 m 

8. Улица „Дајанкуша“ која почиње од улице Доња махала, код куће Хрустановић 
Мујаге, а завршава код извора „Дајанкуша“ , дужине  189 m 

9. Улица „Коњић махала“ која почиње од улице Доња махала, код куће 
Хрустановић Мујаге, а завршава код куће Коњић Мухарема, дужине  156 m 

10. Улица „Калат“ која почиње на спајању са улицом Академика Мидхата Бегића, 
код куће Коњић Суада, а завршава у насељу „Калат“, код куће Исламовић 
Кадрије, дужине  908 m 

11. Улица „Исламовићи“ која почиње на споју са улицом Академика Мидхата 
Бегића, код куће Агић Мухидина, а завршава на споју са улицом Башић 
махала, код куће Мујић Османа, дужине  156 m 

12. Улица „Ковачевићи“ која почиње на споју са улицом Академика Мидхата 
Бегића, код куће Салиховић Шемсудина, а завршава на споју са улицом 
Башић махала, код куће Карасуљић Изета, дужине  94 m 

13. Улица „Калдрма“ која почиње на споју са Гајевском улицом, код куће Агић 
Синана, а завршава на споју са улицом Башић махала, код куће Карасуљић 
Мухамеда, дужине  216 m 

14. Улица „Гајевска“ која почиње од улице Академика Мидхата Бегића, код 
трафостанице, а завршава на крају подручја насељеног мјеста Корај, код куће 
Хусејнагић Неџада, дужине  611 m 

 у дужини од 7.184 m 
 

В. У оквиру насеља Прибој:  
1. Улица „Друге мајевичке бригаде“ која почиње од моста код цркве, а завршава 

код моста за Јовиће, дужине  1.803 m 
2. Улица „Лопарска“ која почиње на спајању са улицом Друге мајевичке бригаде, 

а завршава на мосту, код куће Симеуновића Обрада, дужине  1.335 m 
3. Улица „Доктора Боривоја Павловића“ која почиње на спајању са улицом Друге 

мајевичке бригаде, код ветеринарске станице, а завршава код куће Николић 
Душка, дужине  183 m 

4. Улица „Ратка Петровића“ која почиње на спајању са улицом Друге мајевичке 
бригаде, поред фарме, а звршава код пијаце, дужине  548 m 

5. Улица „Вељка Чубриловића“ која почиње на спајању са улицом Друге 
мајевичке бригаде, код фудбалског игралишта, а завршава код куће Јовић 
Ристе, дужине  345 m 

6. Улица „Мајевичка“ која почиње на спајању са улицом Ратка Петровића, код 
куће Секулић Раде, а завршава код куће Секулић Нене, дужине  187 m 
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7. Улица „Прибојска“ која почиње на спајању са улицом Ратка Петровића, код 
куће Панић Далибора, а завршава код поште, дужине  117 m 

8. Улица „ Гаврила Принципа“ која почиње на раскршћу са улицом Друге 
мајевичке бригаде, код куће Радовановић Миле, а завршава код куће 
Цвјетковић Цвијетина, дужине  

 
498 m 

9. Улица „Милоша Обилића“ која почиње на спајању са улицом Гаврила 
Принципа, код куће Глигоревић Јовице, а завршава код куће Стевановић 
Боре, дужине  471 m 

 у дужини од 4.767 m 
  

а у укупној дужини свих улица у насељеним мјестима од 
22.990 

m 
 

Члан 5. 
 
         Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању локалних и 
некатегорисаних путева на подручју општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, број: 2/12 
и 9/13). 
 

Члан 6. 
 

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

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 
 
Број: 01/1-022-1-67/16                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум;  15.06.2016. године                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                         Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
______________________________________________________________________________________
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4. 
     

          На основу члана 16. став 6. Закона о 
јавним путевима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 89/13), члана 30. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 35. и 78. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 4/14 
и 11/14), Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној 15.06.2016. године, донијела је 

  

О Д Л У К У 
о управљању, грађењу, реконструкцији, 

одржавању и заштити  
локалних путева, улица у насељу и путних 

објеката на њима 
на подручју општине Лопаре 

 
 

ГЛАВА I 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
         Овом одлуком уређује се управљање, 
грађење, реконструкција, одржавање и заштита 
локалних путева, улица у насељу и путних 
објеката на подручју општине Лопаре. 
 

Члан 2. 
 

         Поједини појмови коришћени у овој одлуци 
имају сљедеће значење: 

1) јавни пут је површина од општег 
значаја за саобраћај, коју свако може 
слободно да користи под условима 
одређеним законом и коју је надлежни 
орган прогласио јавним путем, 

2) пут је сваки јавни пут и некатегорисани 
пут на ком се одвија саобраћај, 

3) локални пут (примарни и секундарни) 
је јавни пут који саобраћајно повезује 
територију јединице локалне 
самоуправе и територију јединице 
локалне самоуправе са мрежом других 
јавних путева, 

4) некатегорисани пут је површина која 
се користи за саобраћај и која је 
доступна већем броју различитих 
корисника (сеоски, пољски, шумски и 
индустријски путеви; путеви на 
насипима за одбрану од поплава; 
прилази на пут, бициклистичке и 
пјешачке стазе и слично), 

5) улица је дио јавног пута у насељу, са 
тротоаром и ивичњаком, поред које се 
најмање с једне стране налазе редови 
кућа или група зграда, 

6) пјешачка стаза је уређена саобраћајна 
површина намијењена за кретање 
пјешака која није у истом нивоу са 
коловозом или је од коловоза одвојена 
на други начин, 

7) коловоз је дио површине пута 
намијењен првенствено за саобраћај 
возила, 

8) раскрсница је саобраћајна површина 
на којој се укрштају два или више 
путева, као и шира саобраћајна 
површина настала укрштањем, односно 
спајањем путева, 

9) прикључак је дио пута којим се јавни 
пут, некатегорисани пут или прилаз до 
објекта повезују на тај пут, 

10) укрштање је мјесто на којем се у истом 
или различитом нивоу пут укршта са 
другим путем или другим објектом 
инфраструктуре, као што је жељезница, 
водоток, жичара и слично, 

11) путни објекти су мостови, 
подвожњаци, надвожњаци, пропусти, 
тунели, галерије, потпорне 
конструкције, подземни и надземни 
пролази, објекти за наплату путарине, 
вијадукти, аквадукти, потпорни и 
обложни зидови и слично, 

12) насеље је простор на коме се редови 
или групе зграда налазе с једне или 
обје стране пута, дајући му изглед 
улице чије границе одређује надлежни 
орган саобраћајним знаком за 
обиљежавање насеља, 

13) насељено мјесто је територијална 
јединица која, по правилу, обухвата 
једно насеље или више насеља, са 
подручјем које припада том насељеном 
мјесту, 

14) путни појас је земљиште са обје 
стране пута, потребно за несметано 
одржавање пута, ширине одређене 
пројектом пута, а најмање један метар 
мјерено од линије која спаја крајње 
тачке попречног профила пута, 

15) заштитни појас јавног пута је 
земљиште поред јавног пута, мјерено 
од спољне ивице путног појаса, чије је 
коришћење ограничено ради 
спречавања штетних утицаја за 
несметано и безбједно одвијање 
саобраћаја, 
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16) путно земљиште је површина 
земљишта на којој према пројекту 
треба да се изгради или је изграђен 
јавни пут или путни објекти, а обухвата 
и путни појас, као и површине 
земљишта на којима су изграђени 
објекти или треба да се изграде 
грађевине за потребе одржавања пута 
и пружања услуга возачима и 
путницима (објекти за одржавање пута, 
бензинске станице, сервиси, 
паркиралишта, одморишта и друго), 

17) труп пута чине: доњи строј пута 
(насипи, усјеци, засјеци, објекти, 
постројења и уређаји за одводњавање 
пута и заштиту пута од површинских и 
подземних вода и сл.) и горњи строј 
пута (коловозна конструкција, 
ивичњаци, риголи, банкине, берме, 
раздјелне траке и сл.), 

18) попречни профил јавног пута је у 
најширем смислу труп пута 
представљен у попречном профилу са 
свим пратећим објектима, 

19) саобраћајну сигнализацију чине 
хоризонтална, вертикална, свјетлосна и 
промјењива саобраћајна сигнализација, 

20) највећа дозвољена маса 
подразумијева масу возила заједно са 
његовом носивошћу, 

21) осовинско оптерећење је дио укупне 
масе којим осовина возила оптерећује 
коловоз на путу у стању мировања 
возила и 

22) укупна маса је маса возила заједно са 
масом терета која се превози на 
возилу, укључујући и масу лица која се 
налазе у возилу, као и масу прикључног 
возила са теретом, ако је оно 
придодато возилу. 

 

Члан 3. 

         Коловози улица у насељима кроз које 
пролазе магистрални и регионални путеви и 
хоризонтална сигнализација на њима сматрају 
се дијеловима тих путева. 

Члан 4. 

         Локални путеви и улице у насељу, као 
јавне површине, су од општег значаја за 
саобраћај и исте свако може слободно да 
користи под условима одређеним законом и 
одлукама Скупштине Општине. 

 

 

Члан 5. 

 

         Локални пут мора бити оспособљен да 
поднесе осовинско оптерећење од најмање 6,0 
тона по осовини. 

 

ГЛАВА II 
УПРАВЉАЊЕ ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА И 

УЛИЦАМА 

Члан 6. 

(1) Управљање локалним путевима и улицама у 
смислу ове одлуке чини: планирање 
изградње, реконструкције и одржавања, 
изградња и реконструкција, организовање 
стручног надзора, заштита, коришћење, 
означавање и вођење евиденције о истим, 
праћење стања безбједности на истим, те 
отклањање недостатака који евентуално 
могу довести до саобраћајних незгода. 

(2) Послове из става 1. овог члана врши 
Општинска управа општине Лопаре путем 
Одјељења за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове (у даљем 
тексту: надлежни општински орган), које има 
сљедеће надлежности: 

1) повјеравање послова изградње, 
реконструкције, одржавања и заштите 
локалних путева и путних објеката, као и 
улица у насељу, 

2) обезбјеђење пројектне и друге 
документације за изградњу или 
реконструкцију локалних путева и путних 
објеката, као и улица у насељу, 

3) одржавање локалних путева и путних 
објеката, као и улица у насељу, 

4) вођење евиденције (базе података) о 
локалним путевима и путним објектима, 
као и евиденције о техничким подацима и 
стању локалних путева и улица, 

5) праћење стања безбједности на 
локалним путевима, те предузимање 
потребних мјера и активности на 
унапређењу истих, 

6) обавјештавање јавности о стању 
проходности локалних путева, као и 
догађајима значајним за безбједно 
одвијање саобраћаја и 

7) давање сагласности за: коришћење 
путног земљишта, прикључење 
прилазног пута на локални пут, изградњу 
објеката у путном појасу и у заштитном 
појасу локалног пута, као и закуп путног 
појаса, постављање и одржавање 
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објеката, опреме и инсталација у трупу 
пута, путном појасу и заштитном појасу 
локалног пута, те постављање натписа у 
заштитном појасу локалног пута. 
Одредбе из ове тачке се аналогно односе 
и на улице у насељу. 

(3) За прибављање одобрења (сагласности) из 
тачке 7. претходног става ове одлуке 
физичка и правна лица подносе захтјев 
надлежном општинском органу. Уз захтјев се 
прилаже сљедећа документација: 

1) За коришћење путног земљишта: 
урбанистичко-технички услови за 
коришћење путног земљишта, 

2) За ванредни превоз: у складу са 
чланом 13. Правилника о ванредном 
превозу („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 27/15), 

3) За прикључење прилазног пута на 
локални пут: у складу са чланом 15. 16 
и 17. Правилника о начину 
прикључивања на јавни пут („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 98/15), 

4) За изградњу објеката у путном појасу 
и у заштитном појасу локалног пута и 
улице, као и закуп путног појаса: 
урбанистичко-технички услови за 
изградњу предметног објекта, односно 
коришћење земљишта (ситуација са 
уцртаном микролокацијом објекта, 
неопходна техничка рјешења, друга 
документација, зависно од врсте објекта 
и локације), 

5) За постављање и одржавање 
објеката, опреме и инсталација у 
трупу пута, путном појасу и 
заштитном појасу локалног пута и 
улице: урбанистичко-технички услови 
за постављање објеката, опреме и 
инсталација (ситуација са уцртаном 
микролокацијом објекта, неопходна 
техничка рјешења, друга документација, 
зависно од врсте објекта и локације), 

6) За постављање натписа у заштитном 
појасу локалног пута и улице: у 
складу са чланом 9. Правилника о 
постављању, одржавању и уклањању 
рекламних табли и натписа („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 50/14). 

(4) Документацију из претходног става физичка 
и правна лица обезбјеђују о свом трошку. 

Члан 7. 

(1) Против управних аката из претходног члана, 
а који се односе на локалне путеве, може се 

поднијети жалба надлежном министарству 
Владе Републике Српске. 

(2) Против управних аката из претходног члана, 
а који се односе на улице у насељеним 
мјестима, може се поднијети жалба 
Начелнику општине. 

 
ГЛАВА III 

ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ 
ПУТЕВА И УЛИЦА 

 

Члан 8. 

(1) Под пословима изградње и реконструкције 
локалних путева и улица у смислу ове 
одлуке подразумијева се: 

1) планирање активности на пословима 
изградње и реконструкције путева и 
улица и објеката на путевима, 

2) пројектовање путева и улица и објеката 
на путевима са припадајућим истражним 
радовима, 

3) измјештање комуналне и друге 
инфраструктуре, 

4) геодетски радови, 

5) радови изградње и реконструкције 
локалних путева и улица и објеката на 
путевима, 

6) стручни надзор над грађењем, 

7) предлагање покретања имовинско-
правних послова у поступку изузимања 
земљишта и објеката, 

8) прибављање локацијских услова, 
грађевинских и употребних дозвола и 

9) организација техничког прегледа и 
примопредаја локалних путева и улица и 
објеката на путевима на коришћење и 
одржавање. 

(2) Изградњом пута и улице и објеката на путу 
сматра се изградња пута и улице и објеката 
на постојећој и новој траси. 

(3) Реконструкцијом пута и улице и објеката на 
путу сматрају се радови на дијелу постојећег 
пута и улице и објектима на путу којим се 
мијењају његове основне карактеристике у 
циљу повећања безбједности саобраћаја, 
носивости и пропусне моћи пута и улице. 

 

Члан 9. 

(1) Рјешење којим се одобрава изградња, 
реконструкција и употреба локалног пута и 
улица у насељу издаје надлежни општински 
орган. 
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(2) Надлежни општински орган дужан је да 
најкасније 48 часова прије отпочињања 
радова на изградњи и реконструкцији јавног 
пута и улице или путног објекта о томе 
обавијести јавност путем средстава јавног 
информисања, као и о пуштању у саобраћај 
новоизграђеног локалног пута и улице. 

 
ГЛАВА IV 

ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА 

Члан 10. 

(1) Послови одржавања локалних путева и 
улица у насељу, као и објеката на њима, у 
смислу ове одлуке, подразумијевају радове 
редовног и ванредног одржавања. 

(2) Редовно одржавање путева и улица и 
објеката подразумијева: 

1) планирање радова одржавања путева, 
путних објеката и улица и саобраћаја на 
њима, 

2) одлучивање о коришћењу путног 
земљишта и обављању пратећих 
дјелатности на путевима и улицама, 

3) одржавање путева, путних објеката и 
улица у нормалним и зимским условима, 

4) планирање, стручни надзор и контролу 
извођења радова (контрола квалитета и 
квантитета уграђених материјала и 
изведених радова) на одржавању путева, 
улица и објеката, 

5) обезбјеђење уклањања оштећених и 
напуштених возила и других ствари с 
локалног пута, 

6) обавјештавање јавности о стању 
проходности локалних путева и улица и 
догађајима значајним за одвијање 
саобраћаја, 

7) вођење евиденције о путевима и улицама 
и 

8) друге послове којима се обезбјеђује 
несметан и безбједан саобраћај на 
путевима. 

(3) Ванредно одржавање локалних путева, 
објеката и улица врши се по указаној 
потреби и искључиво на основу посебно 
припремљене техничке документације. 

Члан 11. 

(1) Основни технички услови за редовно и 
ванредно одржавање путева, улица и 
објеката, обављање сталног надзора над 
стањем локалних путева, улица и објеката, 
као и услови које мора испуњавати извођач 
који се бави одржавањем и заштитом 

путева, улица и објеката утврђени су 
Правилником о одржавању јавних путева, 
улица и објеката кога доноси Начелник 
општине. 

(2) Одржавање локалних путева и улица у 
насељима врши се у складу са 
расположивим финансијским средствима 
предвиђеним Програмом заједничке 
комуналне потрошње који усваја Скупштина 
општине. 

 

Члан 12. 

(1) Радове одржавања путева, улица и објеката 
на путевима надлежни општински орган 
може уступити правним лицима по поступку 
и на начин утврђен прописима о јавним 
набавкама. 

(2) За редовно одржавање путева, улица и 
објеката на путевима може се закључити 
оквирни споразум о одржавању на дужи 
временски период, а у складу са прописима 
о јавним набавкама. 

 

Члан 13. 

(1) Радови на одржавању локалних путева и 
улица се изводе без обустављања 
саобраћаја. 

(2) Изузетно од става 1. овог члана, ако се 
радови на одржавању локалног пута и улица 
у насељу или објекта не могу извести без 
обустављања или промјене режима 
саобраћаја, надлежни орган, по претходно 
прибављеном мишљењу надлежне 
организационе јединице органа за 
унутрашње послове, доноси рјешење о 
обустави или промјени режима саобраћаја 
којим се утврђује којим се другим путем, 
односно улицом, и којим режимом одвија 
саобраћај, у ком периоду и под којим 
условима. 

(3) Надлежни општински орган је дужан да, у 
случају обуставе или промјене режима 
саобраћаја из става 2. овог члана, о томе 
обавијести кориснике путева и улица путем 
средстава јавног информисања најмање 48 
часова прије планираног почетка 
обустављања или промјене режима 
саобраћаја, као и о престанку обуставе или 
промјене режима саобраћаја. 

 
ГЛАВА V 

ЗАШТИТА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА 
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Члан 14. 

         Под заштитом локалних путева и улица у 
смислу ове одлуке подразумијева се нарочито: 

1) заштита од оштећења трупа пута и 
улице, те путних објеката и опреме пута 
и улице, 

2) контрола тежине, осовинског 
оптерећења и димензија возила и 
терета приликом обављања ванредног 
превоза, 

3) заштита од бесправне градње објеката у 
путном појасу и заштитном путном 
земљишту, 

4) регулисање градње прилазних путева, 
аутобуских стајалишта, паркинга и 
бензинских станица, 

5) спречавање вршења радњи на путу и 
улици, као и у путном појасу којима би 
се исти могли оштетити, односно 
угрозити саобраћај или повећати 
трошкови одржавања, 

6) регулисање постављања каблова, 
водова и инсталација у трупу пута и 
улице, односно у путном земљишту и 
заштитном појасу пута, 

7) спречавање депоновања материјала на 
путу, улици и у путном појасу, 

8) уклањање заустављених, покварених, 
напуштених и оштећених возила са 
пута, улице и путног појаса, 

9) регулисање ограничења и забране 
саобраћаја, 

10) регулисање постављања саобраћајне и 
туристичке сигнализације, као и заштите 
исте, 

11) регулисање постављања рекламних 
табли и натписа и 

12) контрола градње ограда и вршења 
других радова у заштитном појасу пута. 

Члан 15. 

         Возила са гусјеницама, као и друга возила 
која могу оштетити коловоз, могу саобраћати на 
локалним путевима и улицама у насељу са 
асфалтним коловозима само под условом да су 
иста опремљена одговарајућим заштитним 
облогама на гусјеницама, односно пумпаним 
гумама на точковима. 

Члан 16. 

(1) Ограде и засади поред локалних путева и 
улица подижу се тако да не ометају 
прегледност на истим и не угрожавају 
безбједност саобраћаја. 

(2) Ширина заштитног појаса поред локалних 
путева у коме не могу да се подижу ограде 
од чврстог материјала, живе ограде и засади 
износи 3,0 м, рачунајући од спољне ивице 
путног појаса. 

(3) Жива ограда се сасијеца тако да 
максимална висина износи до 90 цм. 

(4) Висока стабла и растиње који нису на 
прописаној удаљености од спољне ивице 
путног појаса морају се уклонити, а остали 
поткресати на максималну висину од 5,0 м. 

Члан 17. 

         Власници или корисници парцела које се 
граниче са локалним путевима дужни су да 
уредно одржавају заштитни појас пута, да сијеку 
растиње, да косе траву, чисте одводне канале, 
као и да одржавају пропусте на прикључењима 
на локалне путеве. 

Члан 18. 

(1) За употребу и коришћење локалних путева и 
улица у насељу прописују се накнаде, и то: 

1) за коришћење путног земљишта, 

2) за ванредни превоз, 

3) за прикључење прилазног пута на 
локални пут, 

4) за изградњу објеката у путном појасу и у 
заштитном појасу локалног пута и 
улице, као и закуп путног појаса, 

5) за постављање и одржавање објеката, 
опреме и инсталација у трупу пута, 
путном појасу и заштитном појасу 
локалног пута и улице и 

6) за постављање натписа у заштитном 
појасу локалног пута и улице. 

(2) Висину накнаде из става 1. овог члана 
утврђује Начелник Општине посебном 
одлуком. 

(3) Накнаде за употребу и коришћење локалних 
путева, путних објеката и путног земљишта, 
као и улица у насељима на територији 
општине Лопаре не наплаћују се у 
случајевима када је инвеститор радова 
јединица локалне самоуправе или 
републички органи управе. 

 

1.  Kоришћење путног земљишта 

Члан 19. 

(1) Надлежни општински орган може дио путног 
земљишта из члана 2. став 1. тачка 14. да 
изда у закуп у складу са просторно-планском 
документацијом. 
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(2) Правна лица, предузетници и физичка лица 
(у даљем тексту: корисници) могу ради 
обављања дјелатности угоститељства, 
трговине, услужних и других дјелатности, на 
начин прописан овом одлуком, а на основу 
закупа, користити путно земљиште за: 

1) прилаз бензинској станици, 

2) прилаз паркиралишту, 

3) прилаз ауто-сервису, 

4) прилаз угоститељском и трговачком 
објекту, 

5) прилаз објекту за остале пословне сврхе, 

6) постављање цјевовода, каблова и 
водова, 

7) индивидуалне прилазе, 

8) у пољопривредне сврхе и друго. 

(3) Правна и физичка лица која користе 
земљиште из претходног става, а сагласно 
одредбама члана 63. Закона о јавним 
путевима, плаћају накнаду за коришћење тог 
земљишта.  

(4) Висина накнаде из става 3. овог члана коју 
корисник плаћа утврђује се уговором о 
закупу закљученим између општине Лопаре 
и корисника земљишта, а која се обрачунава 
по квадратном метру површине земљишта 
које се даје на коришћење на основу закупа 
и плаћа се једнократно за текућу годину до 
30. јуна те године. 

(5) Уговор из става 4. овог члана мора да 
садржи: ознаку уговорних страна, намјену и 
површину земљишта које је предмет 
уговора, висину накнаде, вријеме на које се 
закључује уговор, начин плаћања накнаде, 
отказни рок који не може бити краћи од 15 
дана нити дужи од шест мјесеци и друге 
одредбе у зависности од конкретног случаја. 

(6) Физичким и правним лицима која су ступила 
у посјед земљишта прије ступања на снагу 
ове одлуке, надлежни општински орган је 
дужан издати рјешење о привременом 
коришћењу земљишта у року од 90 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке. 

(7) Уколико физичка и правна лица не изврше 
уплату или не поступе у складу са издатим 
рјешењем, из претходног става, надлежни 
општински орган ће онемогућити право 
коришћења земљишта. 

 

2.  Ванредни превоз 

Члан 20. 

(1) Начин и услови за вршење ванредног 
превоза на јавним путевима, поступак за 

издавање дозволе за ванредни превоз у 
друмском саобраћају, начин контроле 
осовинског оптерећења, укупне дозвољене 
масе и димензија возила регулисан је 
Правилником о ванредном превозу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
27/2015). 

(2) Ванредни превоз врши се на основу 
рјешења којим се одобрава ванредни превоз 
на локалним  путевима и улицама, које 
издаје надлежни општински орган. 

 

3. 3.Прикључење прилазног пута на локални 
пут 

Члан 21. 

(1) Минимални услови за пројектовање и 
изградњу прикључака на јавни пут, услови у 
погледу локације за изградњу прикључка, 
неопходна техничка документација, 
oбликовање и саобраћајно димензионисање 
прикључка, грађевински услови и услови 
грађења, као и начин одржавања изграђених 
прикључака дефинисани су Правилником о 
начину прикључивања на јавни пут 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
98/2015). 

(2) Надлежни општински орган доноси рјешење 
којим се даје одобрење за изградњу 
прикључка на локални пут. 

 

4.  Изградња објеката у путном појасу и у 
заштитном појасу локалног пута и 
улице,  као и закуп путног појаса 

 

Члан 22. 

 

(1) Заштитни појас пута је земљиште поред 
пута чије је коришћење ограничено у складу 
са одредбама Закона о јавним путевима, а 
ради несметаног и безбједног одвијања 
саобраћаја. 

(2) Ширина заштитног појаса локалних путева и 
улица, у зависности од врсте објеката, 
износи: 

1) ширина заштитног појаса пута у коме не 
могу да се отварају рудници, каменоломи 
и граде кречане и циглане, подижу 
индустријске зграде, постројења и 
депоније отпада и смећа као и слични 
објекти износи 20 метара, 

2) ширина заштитног појаса пута у коме не 
могу да се подижу далеководи и стубне 
трафостанице износи код паралелног 
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вођења најмање 10 метара, а код 
укрштања далековода са локалним путем 
најмање висину стуба далековода, 
односно стубне трафостанице, 

3) ширина заштитног појаса пута у коме не 
могу да се подижу непокретна културна 
добра износи 10 метара, 

4) ширина заштитног појаса пута у коме не 
могу да се граде стамбене, пословне, 
помоћне и сличне зграде, копају бунари, 
резервоари, септичке јаме и слично 
износи 5 метара. 

(3) Растојања одређена у претходном ставу 
рачунају се од спољне ивице путног појаса, 
а примјењују се и у насељеном мјесту, осим 
када је регулационим планом, 
урбанистичким пројектом или планом 
парцелације другачије одређено. 

(4) У путном појасу и заштитном појасу пута 
забрањено је градити објекте из става 2. 
овог члана, осим објеката који служе 
саобраћају, уз претходно прибављену 
сагласност надлежног општинског органа за 
њихову изградњу и уз одређену накнаду.  

(5) Накнаде из става 4. овог члана су 
једнократне и у њима нису садржане 
накнаде које се годишње обрачунавају за 
коришћење путног земљишта. 

(6) Забрањено је изводити радове и 
предузимати радње у заштитном појасу 
локалног пута и улица без сагласности 
надлежног општинског органа, посебно ако 
би ти радови или радње могли изазвати 
штету на самом путу, односно улици, 
угрожавати или ометати саобраћај, те 
повећати трошкове одржавања пута или 
улице. 

 

Члан 23. 

(1) Изградња објеката у заштитном појасу 
локалног пута и улице, као и пута који се 
прикључује на локални пут, може се 
дозволити на одређеној површини 
грађевинског земљишта, у складу са  
Законом о јавним путевима и ставом 4. 
претходног члана ове одлуке. 

(2) Изузетно, у заштитном појасу локалног пута 
и улице, се може дозволити изградња 
инфраструктурних објеката од општег јавног 
интереса уколико не постоји друга могућност 
за изградњу наведених објеката. 

(3) Одобрење из става 1. и 2. овог члана издаје 
надлежни општински орган у форми 
рјешења. 

(4) Под грађевинским земљиштем из става 1. 
овог члана подразумијева се укупна 
површина парцеле на којој се планира 
изградња објекта. 

(5) Уколико се на истом грађевинском 
земљишту граде различите врсте објеката 
за вршење различитих дјелатности, за 
обрачун се примјењује највиши износ 
накнаде, прописан одлуком о накнадама. 

5. Постављање и одржавање објеката, 
опреме и инсталација у трупу             пута, 
путном појасу и заштитном појасу 
локалног пута и улице 

 

Члан 24. 

(1) На локалним путевима и улицама у насељу 
се могу стицати права служности за 
постављање канализације, водовода, 
електричних, телефонских и сличних 
инсталација, с тим да коришћење не не 
угрожава стабилност пута и не омета 
безбједност и режим саобраћаја на путу. 

(2) Постављање и одржавање објеката, опреме 
и инсталација које се налазе у трупу пута, 
путном појасу и заштитном појасу локалног 
пута и улице (водоводи, цјевоводи, гасне, 
електро, ТТ и друге инсталације) може се 
вршити само тако да се тиме не ометају 
радови на редовном одржавању, заштити и 
реконструкцији истих.  

(3) Имаоци и корисници наведених објеката, 
опреме и инсталација из става 2. овог члана 
у случају реконструкције локалног пута и 
улице дужни су да поступају по налогу 
надлежног општинског органа, по потреби 
измјесте или прилагоде постављене објекте, 
опрему и инсталације новопројектованој 
ситуацији, о властитом трошку.  

(4) У случају да власник, односно корисник 
објеката, опреме или инсталација не 
поступи по налогу надлежног општинског 
органа, налог се извршава на терет 
власника, односно корисника објеката, 
опреме или инсталација у трупу путног или 
заштитног појаса локалног пута или улице. 

(5) Сагласност за постављање инсталација, 
наведених у ставу 2. овог члана, у путни 
појас и заштитни појас локалног пута и 
улице издаје надлежни општински орган, 
коме као управљачу пута, имаоци и 
корисници наведених објеката из става 3. 
овог члана претходно подносе захтјев. 

(6) Правна лица, предузетници и физичка лица 
у складу са чланом 53. Закона о јавним 
путевима, плаћају накнаду за издавање 
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сагласности за постављање и одржавање 
објеката, опреме и инсталације који се 
налазе у трупу пута, путном појасу и 
заштитном појасу локалних путева и улица у 
насељима на територији општине Лопаре. 

(7) Накнаде из претходног става овог члана су 
једнократне и у њима нису садржане 
накнаде које се годишње обрачунавају за 
коришћење путног земљишта. 

 

6.  Постављање натписа у заштитном 
појасу локалног пута и улице 

Члан 25. 

(1) Услови и начин постављања, врста, 
уклањање и одржавање рекламних табли, 
рекламних паноа, уређаја за сликовно или 
звучно оглашавање или обавјештавање и 
других натписа у заштитном појасу јавних 
путева дефинисано је Правилником о 
постављању, одржавању и уклањању 
рекламних табли и натписа („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 50/14). 

(2) За постављање натписа правно лице, 
предузетник или физичко лице које је 
власник, односно корисник натписа мора 
прибавити одобрење од надлежног 
општинског органа. 

 
ГЛАВА VI 

ФИНАНСИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И 
УЛИЦА 

Члан 26. 

Средства за финансирање локалних путева и 
улица у насељима обезбјеђују се путем: 

1) Буџета Републике и Општине, 

2) прихода остварених од пратећих 
дјелатности, 

3) кредитних средстава, 

4) концесија, 

5) домаћих и страних улагања, 

6) донаторства и 

7) прихода остварених од накнада за: 

1. коришћење путног земљишта, 

2. ванредни превоз, 

3. прикључење прилазног пута на 
локални пут, 

4. изградњу објеката у путном појасу и 
у заштитном појасу локалног пута и 
улице, као и закуп путног појаса, 

5. постављање и одржавање објеката, 
опреме и инсталација у трупу пута, 

путном појасу и заштитном појасу 
локалног пута и улице и 

6. постављање натписа у заштитном 
појасу локалног пута и улице. 

 

 
ГЛАВА VII 

НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ОДЛУКЕ 

Члан 27. 

         Инспекцијски надзор над спровођењем ове 
одлуке врше надлежни општински инспектори, 
комунална полиција, као и други контролни 
органи у складу са законом. 

 

ГЛАВА VIII 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 28. 

(1) Новчаном казном од 500,00 до 5.000,00 КМ 
казниће се за прекршај правно лице ако: 

1) саобраћа на локалним путевима и 
улицама у насељу са асфалтним 
коловозима возилима без пумпаних гума 
или возилима са гусјеницама без 
прописаних облога (члан 15); 

2) у заштитном појасу локалног пута 
поставља ограде и засаде, односно не 
одржава живу ограду и висока стабла, у 
складу са одредбама члана 16;  

3) користе путно земљиште супротно 
одредбама члана 19; 

4) врши ванредни превоз супротно 
одредбама члана 20; 

5) врши прикључење на локални пут 
супротно одредбама члана 21; 

6) у заштитном појасу локалног пута и улице 
гради објекте и изводи друге радове, 
супротно одредбама члана 22; 

7) поставља инсталације у труп пута, путни 
појас и заштитни појас локалног пута и 
улице супротно одредбама члана 24; 

8) поставља натписе поред локалног пута и 
улице супротно одредбама члана 25;  

(2) За прекршаје из претходног става овог 
члана казниће се одговорно лице у правном 
лицу новчаном казном у износу од 300,00 до 
2.500,00 КМ, а физичко лице новчаном 
казном од 100,00 до 1.500,00 КМ. 

 
ГЛАВА IX 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 29. 
 

         Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о управљању, одржавању и 
заштити локалних и некатегорисаних путева и 
улица у насељима на подручју општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 3/12). 
 

Члан 30. 

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

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 
 
Број: 01/1-022-1-68/16        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 15.06.2016.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
_____________________________________ 
 
5. 
 
            На основу члана  30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 
члана 348. став 4.  Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
124/08, 58/09, 95/11 и 60/15)  и члана 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14),  Скупштина општине 
Лопаре на сједници одржаној дана 15.06.2016. 
године,  д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о замјени некретнина између општине Лопаре 
и Зијада Смајића из Кораја  

 
I 
 

Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин замјене некретнина између општине 
Лопаре и Зијада Смајића из Кораја.  

 
II 
 

Мијењају се  некретнине у власништу 
Смајић Зијада из Кораја, означене као: 

- кч.бр. 1564 звана ''Забрнице'' у нарави 
шума 5. класе , површине 1683 м2 и 

  
- кч.бр. 1565 звана ''Забрнице'' у нарави 

њива 5. класе површине 15652 м2 , обје  
уписане у лист непокретности број: 9/0 

КО Корај  на име Смајић Велида Зијад са 
правом својине у дијелу 1/1.  

 
за некретнине у власништву општине 
Лопаре, означене као:  

 
- кч.бр. 1138 СП звана ''Стан'' у нарави 

шљивик, површине 8120 м2 
уписана у 

Зк.ул. број 637 КО Корај, на име општине 
Лопаре у дијелу 1/1 и  

 
- кч.бр. 1010/1 СП звана ''Стан'' у нарави 

ораница, површине 14400 м2 
уписана у 

Зк.ул. број 1507 КО Корај, на име 
општине Лопаре у дијелу 1/1,  

 
III 
 

Овлашћује се начелник општине Лопаре, 
да након спроведене законске  процедуре за 
замјену некретнина описаних у члану I ове 
одлуке, а по прибављеној сагласности 
Правобранилаштва Републике Српске, може код 
овлаштеног нотара закључити уговор о замјени 
некретнина из члана I ове одлуке.  
 

IV 
 

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: 01/1-022-1-69/16             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 15.06.2016.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
            Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р.                                     
________________________________________                        
       
6. 
             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. 
Статута општине Лопаре ("Службени гласник 
општине Лопаре", број: 4/14 и 11/14), Скупштина 
општине Лопаре на сједници одржаној дана 
15.06.2016. 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 
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урбанистичко-технички услови број:116/16 од 
27.05.2016. године општине Лопаре из Лопара, 
за формирање грађевинских парцела (план 
парцелације) и изградњу индивидуално 
стамбених објеката у насељу Мртвица на 
земљишту к.ч. број:1626 зв. "Поље" уписане К.О. 
Мртвица, 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 
града Лопаре. 
                                                                       

II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана доношења и објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Лопаре". 
 
 

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

 
 

Број: 01/1-022-1-70/16         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 15.06.2016.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                         Миленко Ристић, дипл.ецц,с.р. 
________________________________________ 
 
7. 
 
          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. 
Статута општине Лопаре ("Службени гласник 
општине Лопаре", број: 4/14 и 11/14), Скупштина 
општине Лопаре на сједници одржаној дана 
15.06.2016. 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 - 
урбанистичко технички услови број: 514/15 од 
20.05.2016. године инвеститора Максимовић 
Жарке из Лопара, за комплетирање грађевинске 
парцеле и легализацију започетог стамбено-
пословног објекта са доградњом и промјеном 
намјене у пословни објекат за пружање његе и 
помоћи за старе особе у Лопарама на земљишту 
к.ч. број: 342/28,  зв. "Лука", 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 
града Лопаре. 

 
 
II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана доношења и објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Лопаре". 
 
 

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

 
 
Број:  01/1-022-1-71/16      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 15.06.2016.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                         Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р 
________________________________________ 
 
8. 
 
             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. 
Статута општине Лопаре ("Службени гласник 
општине Лопаре", број: 4/14 и 11/14), Скупштина 
општине Лопаре на сједници одржаној дана 
15.06.2016. године,             д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о прихватању – урбанистичко техничких 

услова  
 

I 
 
 Прихватају се урбанистичко технички 
услови број:216/16 од 03.06.2016. године 
Максимовић Стојанке, из Лопара, за 
легализацију стамбено-пословног објекта у 
Лопарама на земљишту к.ч. број:581/2 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 
се извршити усклађивање Регулационог плана 
града Лопаре. 

 
II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана доношења и објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Лопаре". 



Страна 29                            Службени гласник општине Лопаре – број 5.                    24.06.2016. 
 

 
 

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

 
Број:  01/1-022-1-72/16      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 15.06.2016.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
9. 
 
             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. 
Статута општине Лопаре ("Службени гласник 
општине Лопаре", број: 4/14 и 11/14), Скупштина 
општине Лопаре на сједници одржаној дана 
15.06.2016. године,             д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању – урбанистичко техничких 

услова  
 
I 

 
 Прихватају се урбанистичко технички 
услови број:159/16 од 27.05.2016. године 
Петровић Горана из Лопара, за изградњу 
индивидуалног стамбеног објекта у Лопарама на 
земљишту к.ч. број:899 зв. "Пахуља" 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 
града Лопаре. 

 
II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана доношења и објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Лопаре". 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-73/16        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 15.06.2016.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
10. 
 

На основу члана 16. став 1. и 6. Закона о 

систему јавних служби ("Службени гласник РС", 
број: 68/07 и 109/12), члана 4. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
41/03), члана 35. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број: 4/14 
и 11/14), Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана 15.06.2016. године,  д о н о с и 
 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрјешењу  в.д. члана Управног одбора у  

 ЈЗУ Дом здравља „Лопаре“  Лопаре 
 

I 
 
 БЛАГОЈЕ ЗЕЉИЋ из Прибоја, 
разрјешава се дужности в.д. члана  Управног 
одбора  у ЈЗУ Дом здравља „Лопаре“ Лопаре, на 
коју је именован Рјешењем Скупштине општине 
Лопаре број: 01/1-022-1-99/14 од 26.08.2014. 
године.  
 

II 
 

 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:01/1-022-1-74/16        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 15.06.2016.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
11. 
 

На основу члана 16. став 1. и 6. Закона о 
систему јавних служби ("Службени гласник РС", 
број: 68/07 и 109/12), члана 4. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 
41/03), члана 35. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број: 4/14 
и 11/14), Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана 15.06.2016. године,  д о н о с и 

 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању вршиоца дужности члана  
Управног одбора у ЈЗУ Дом здравља 

„Лопаре“ Лопаре 
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I 
 
 МИЛАН МИЛИЋЕВИЋ из Прибоја, 
именује се за вршиоца дужности члана Управног 
одбора у ЈЗУ Дом здравља „Лопаре“ Лопаре. 
 

II 
 

 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: 01/1-022-1-75/16        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 15.06.2016.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
12. 
 

Након сравњавања са изворним текстом 
и увида у ЗК уложак број: 637 КО Корај и 
Посједовни лист број 937 КО Корај 1  утврђено је 
да је у Одлуци Скупштине општине Лопаре, 
број:01/1-022-1-60/16 од 19.05.2016. године, 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број 4/16) 
учињена техничка грешка, па на основу члана 
177. став 2. Пословника о раду Скупштине 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број:4/14 и 11/14), секретар Скупштине 
општине Лопаре, доноси 
 
 

И  С  П  Р  А  В  К  У 
Одлуке Скупштине општине Лопаре,  

број: 01/1-022-1-60/16 од 19.05.2016. године 
 

1. У члану II  став 1. број ''1781/3'' замјењује 
се бројем  ''1781/4'', а број 1781/3 СП'' 
замјењује се бројем 1781/4 СП'' . 

 
 
Број:01/2-022-2-70/16     СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
Датум:03.06.2016.               Жељко Тешић, с.р. 
________________________________________  

 
 
 
 
 
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА 
 
 
13. 
 
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
          Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-32-6/16 
Датум, 31.05.2016. године 
 

На основу члана 64. став 1. тачка б), 
члана 70. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 36. 
став 1. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 1/16), и Препоруке Комисије за 
јавне набавке, Начелник општине Лопаре, д о н 
о с и 

 

 

ОДЛУКУ 
о избору најповољнијег понуђача у поступку 
набавке и испоруке каменог сепарисаног 

шута (прљаве ризле) прве класе 
  

I 
 

Прихвата се препорука Комисије за јавне 
набавке, број: 02/5-404-32-5/16 од 30.05.2016. 
године да се уговор за јавну набавку која 
обухвата набавку и испоруку каменог 
сепарисаног шута (прљаве ризле) прве класе, за 
потребе санације локалних и некатегорисаних 
макадамских путева који су оштећени 
клизиштима и поплавама током 2014. и 2015. 
године у сљедећим Мјесним заједницама: 
Липовице, Завршје, Прибој, Подгора, Бријест, 
Милино Село, Тобут, Вукосавци и Лабуцка, 
додијели Понуђачу „БИЈЕЉИНА ПУТ“ д.о.о. 
Бијељина, понуда број:  2716/16 од 18.05.2016. 
године, по Конкурентском захтјеву за 
достављање понуда, број: 02/5-404-32-2/16 од 
16.05.2016. године и Обавјештењу о набавци, 
број: 15-7-1-38-3-3/16 од 16.05.2016. године. 

 
II 
 

 Укупна вриједност уговора за предметну 
набавку износи 22.000,00 КМ, без ПДВ-а, 
односно 25.740,00 КМ (словима: 
двадесетпетхиљадаседамстотиначетрдесет и 
00/100), са урачунатим ПДВ-ом. 
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III 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Поступак јавне набавке покренут је 
Одлуком о покретању поступка, број: 02/5-404-
32-1/16 од 16.05.2016. године. Јавна набавка 
проведена је путем Конкурентског захтјева за 
доставу понуда, број: 02/5-404-32-2/16 од 
16.05.2016. године. 
 Обавјештење о јавној набавци, број: 15-
7-1-38-3-3/16 од 16.05.2016. године објављено је 
на Порталу јавних набавки. 
 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 34.000,00 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган упутио је Захтјев за 
доставу понуда на адресе тројице понуђача и то: 
„Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина, П.У.З.З. 
„Мајевица-Тобут“ Лопаре и „Јовић С&Д“ 
д.о.о.Угљевик, истовремено са слањем 
обавјештења о набавци на Портал ЈН, 
16.05.2016. године.  

Захтјев за преузимање тендерске 
документације путем електронске поште упутила 
су четворица понуђача: „Монт-Градња“ д.о.о. 
Угљевик, д.о.о. „Интер Транс“ Угљевик, 
„Араповац путеви“ д.о.о. Ратковићи-Челић и 
д.о.о. „Папилон“ Корај-Челић.  

На адресу уговорног органа су 
благовремено стигле три понуде: 

 
1. „ИНТЕР ТРАНС“ д.о.о. Угљевик,  
2. „БИЈЕЉИНА ПУТ“ д.о.о. Бијељина и 
3. П.У.З.З. „МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“ Лопаре 
 
Комисија је благовремено извршила 

отварање пристиглих понуда, дана 23.05.2016. 
године у 11:15h. Записник о отварању понуда је 
благовремено достављен свим понуђачима који 
су учествовали у поступку јавне набавке 
 У поступку анализе пристиглих понуда 
Комисија је утврдила да су укупно запримљене 3 
(три) понуде, да није стигла ниједна 
неблаговремена понуда и да су понуде понуђача 
„Интер Транс“ д.о.о. Угљевик, „Бијељина пут“ 
д.о.о. Бијељина и П.У.З.З. „Мајевица-Тобут“ 
Лопаре прихватљиве. 
 У поступку доношења ове Одлуке 
посебно су цијењене чињенице да је Комисија 
правилно и потпуно извршила оцјену 
квалификованости понуђача, те оцјену 
приспјелих понуда, сходно критеријумима из 
Тендерске документације. 
 У поступку оцјене проведеног поступка, 

Начелник није нашао пропусте, нити разлоге који 
би били основ за неприхватање препоруке 
Комисије за јавну набавку. 
 Наиме, у поступку је оцијењено да је 
Комисија у свему правилно поступила, те да је 
избор најповољнијег понуђача извршен у складу 
са Законом о јавним набавкама и Тендерском 
документацијом. 
 Изабрани понуђач је најповољнији, 
примјењујући критеријум најниже цијене 
технички задовољавајуће понуде.  

Понуда Понуђача „Бијељина пут“ д.о.о. 
Бијељина у потпуности је испунила услове 
предвиђене тендерском документацијом, те је на 
основу наведеног одлучено као у диспозитиву 
Одлуке. 

Изабрани понуђач дужан је да у року од 
10 (десет) дана од дана пријема ове Одлуке 
достави оригинале или овјерене копије 
докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава 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  ће у складу са 
чланом 72. став 3. Закона о јавним набавкама 
БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), 
доставити приједлог уговора оном понуђачу чија 
је понуда по ранг-листи одмах након понуде 
најуспјешнијег понуђача. 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-
32-4/16 од 30.05.2016. године саставни је дио 
ове Одлуке. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Против ове Одлуке дозвољена је жалба, 

која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) 
дана од дана пријемa исте. 

Жалба се изјављује Уговорном органу у 
писаној форми, директно или препорученом 
поштанском пошиљком. 
 
 
         
ДОСТАВИТИ:                               Н А Ч Е Л Н И К 
-„ИНТЕР ТРАНС“ д.о.о. Угљевик,      Др Радо Савић, с.р. 
- „БИЈЕЉИНА ПУТ“ д.о.о. Бијељина, 
- П.У.З.З. „МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“ Лопаре, 
- евиденцији и 
________________________________________ 
 
14. 
 

На основу члана 18. став 1. и члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), као и члана 9. Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 1/16) 
и члана 4. став 3. Правилника о поступку 
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директног споразума („Службени гласник 
општине Лопаре, број: 12/15) Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

Покреће се поступак набавке радова на 
асфалтирању пута-пресвлачење коловозне 
конструкције на мосту у Мјесној заједници 
Липовице, општина Лопаре .  
 

II 
 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2016. 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 П У Б Л И К А   С Р П С К А 
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 

 
 

Број: 02/5-404-34-1/16       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 01.06.2016.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
15.   
   

На основу члана 18. став 1. и члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14) и члана 9. Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 1/16), 
Начелник општине Лопаре, д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о покретању  поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак јавне набавке 
услуга превоза дробљеног каменог агрегата од 
Јаблан града на локације три Мјесне заједнице: 

Прибој, Липовице и Милино Село. 
 
II 
 

 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке износи  6.000,00 КМ, 
без урачунатог ПДВ-а. 
 Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2016. 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 П У Б Л И К А   С Р П С К А 
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 

 
 
Број: 02/5-404-35-1/16     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 06.06.2016.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
 
 
16. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА   
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-35-3/16 
Датум, 13.06.2016. године 
       
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б), 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 6. 
Правилника о поступку директног споразума 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
12/15), Начелник општине Лопаре, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
 

У поступку набавке услуга превоза 
дробљеног каменог агрегата од Јаблан града на 
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локације три Мјесне заједнице: Прибој, Липовице 
и Милино Село, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу „MONACO“ д.о.о. 
Бијељина, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 86/16 од 08.06.2016. 
године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.987,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 
7.004,79 КМ (словима: сесамхиљадачетири и 
79/100 КМ), са урачунатим ПДВ-ом. 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“, истовремено са 
упућивањем исте понуђачу који је учествовао у 
поступку јавне набавке. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке услуга превоза 
дробљеног каменог агрегата од Јаблан града на 
локације три Мјесне заједнице: Прибој, Липовице 
и Милино Село покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-35-1/16 од 06.06.2016. године. 
 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ ( 
„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност јавне набавке је 
6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 
 Захтјев за достављање понуде упућен је 
понуђачу „MONACO“ д.о.о. Бијељина, 
06.06.2016. године. 
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, члана 6. став 2. 
Правилника о поступку директног споразума 
општине Лопаре, који гласи „Уговорни орган 
бира понуђача на начин који гарантује најбољу 
размјену вриједности за новац. Када води 
преговоре који се односе на приједлог цијене 
или понуде, уговорни орган дјелује у складу са 
добром комерцијалном праксом“, као и Понуде 
Понуђача „TRIMIX“ д.о.о. Дворови-Бијељина, 
број: 86/16 од 08.06.2016. године, одлучено је 
као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  
 

Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 
пријема ове Одлуке.  
      
         Н А Ч Е Л Н И К  
                  Др Радо Савић, с.р.  
________________________________________ 
 
17. 
             На основу члана 18. став 1. и члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), као и члана 9. Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 1/16) 
и члана 4. став 3. Правилника о поступку 
директног споразума („Службени гласник 
општине Лопаре, број: 12/15) Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
 
I 
 

Покреће се поступак набавке радова 
санације клизишта на локалним путним 
правцима у засеоцима „Сјелине“ и „Тришићи“ у 
Мјесној заједници Подгора .  
 

II 
 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
5.850,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2016. 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 П У Б Л И К А   С Р П С К А 
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 

 
 

Број: 02/5-404-36-1/16         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 06.06.2016.             Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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18. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-36-3/16 
Датум, 07.06.2016. године 
   
 На основу члана 64. став 1. тачка б), 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 6. 
Правилника о поступку директног споразума 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
12/15), Начелник општине Лопаре, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
 

У поступку набавке радова санације 
клизишта на локалним путним правцима у 
засеоцима „Сјелине“ и „Тришићи“ у Мјесној 
заједници Подгора, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу Аутопревозник „Aleksi ć 
Company“ Брчко, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 3/16 од 
07.06.2016. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.850,00 КМ, без ПДВ-а. Изабрани Понуђач није 
у систему ПДВ-а. 
 

 
Члан 3. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Лопаре“, истовремено са упућивањем 
исте Понуђачу који је учествовао у поступку 
јавне набавке. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова санације 
клизишта на локалним путним правцима у 
засеоцима „Сјелине“ и „Тришићи“ у Мјесној 
заједници Подгора покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-36-1/16 од 06.06.2016. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ ( 
„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 

односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност јавне набавке је 
5.850,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен је 
понуђачу Аутопревозник „Aleksić Company“ 
Брчко, 06.06.2016. године. 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став 2. Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи „Уговорни 
орган бира понуђача на начин који гарантује 
најбољу размјену вриједности за новац. Када 
води преговоре који се односе на приједлог 
цијене или понуде, уговорни орган дјелује у 
складу са добром комерцијалном праксом“, као и 
Понуде Понуђача Аутопревозник „Aleksić 
Company“ Брчко, број: 3/16 од 07.06.2016. 
године, одлучено је као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  
 

Против ове Одлуке може се изјавити 
жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 
пријема ове Одлуке.  
      
             Н А Ч Е Л Н И К  
          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
19.  
 

На основу члана 18. став 1. и члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), као и члана 9. Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 1/16) 
и члана 4. став 3. Правилника о поступку 
директног споразума („Службени гласник 
општине Лопаре, број: 12/15) Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

Покреће се поступак набавке радова на 
санацији сљедећих путних праваца:  

- Путни правац према локалном гробљу у 
Веселиновцу-Мјесна заједница Лопаре Село, 

- локални путни правац у засеоку Медићи 
и Докићи (Релеј)-Мјесна заједница Тобут и 

- локални путни правац за засеок 
Симикићи-Мјесна заједница Лабуцка.  
 

II 
 

 Предвиђени максимални износ 
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средстава за реализацију јавне набавке је 
6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2016. 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 П У Б Л И К А   С Р П С К А 
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 

 
 
Број: 02/5-404-37-1/16       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 09.06.2016.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
20. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-37-3/16 
Датум, 17.06.2016. године 
      
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б), 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 6. 
Правилника о поступку директног споразума 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
12/15), Начелник општине Лопаре, д о н о с и 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
 

У поступку набавке радова на санацији 
сљедећих путних праваца:  

- Путни правац према локалном гробљу у 
Веселиновцу-Мјесна заједница Лопаре Село, 

- локални путни правац у засеоку Медићи 
и Докићи (Релеј)-Мјесна заједница Тобут и 

- локални путни правац за засеок 
Симикићи-Мјесна заједница Лабуцка, 

 
одлучено је да се уговор додијели 

Понуђачу П.У.З.З. „МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“ са п.о. 
Лопаре, након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 2/16 од 16.06.2016. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

6.000,00 КМ, без ПДВ-а, односно 7.020,00 КМ 
(словима: седамхиљададвадесетстотина и 
00/100 КМ), са урачунатим ПДВ-ом. 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“, истовремено са 
упућивањем исте Понуђачу који је учествовао у 
поступку јавне набавке. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
санацији путних праваца наведених у 
диспозитиву ове Одлуке покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-37-1/16 од 09.06.2016. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ ( 
„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност јавне набавке је 
6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен је 
понуђачу П.У.З.З. „МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“ са п.о. 
Лопаре, 16.06.2016. године. 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став 2. Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи „Уговорни 
орган бира понуђача на начин који гарантује 
најбољу размјену вриједности за новац. Када 
води преговоре који се односе на приједлог 
цијене или понуде, уговорни орган дјелује у 
складу са добром комерцијалном праксом“, као и 
Понуде Понуђача П.У.З.З. „МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“ 
са п.о. Лопаре, број: 2/16 од 16.06.2016. године , 
одлучено је као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Против ове Одлуке може се изјавити 
жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 
пријема ове Одлуке.  
 
      
            Н А Ч Е Л Н И К  
         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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21. 
 
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
          Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-32-8/16 
Датум, 10.06.2016. године 
 

На основу члана 64. став 1. тачка б), 
члана 70. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 36. 
став 1. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 1/16), и Препоруке Комисије за 
јавне набавке, Начелник општине Лопаре, д о н 
о с и 
 
 

ОДЛУКУ 
о измјени одлуке о избору најповољнијег 

понуђача 
 
I 
 

 Прихвата се Препорука Комисије за јавну 
набавку, број: 02/5-404-32-7/16 од 13.06.2016. 
године да се Уговор за набавку која обухвата 
набавку и испоруку каменог сепарисаног шута 
(прљаве ризле) прве класе, за потребе санације 
локалних и некатегорисаних макадамских путева 
који су оштећени клизиштима и поплавама током 
2014. и 2015. године у сљедећим Мјесним 
заједницама: Липовице, Завршје, Прибој, 
Подгора, Бријест, Милино Село, Тобут, 
Вукосавци и Лабуцка додијели другорангираном 
понуђачу „Интер Транс“ д.о.о. Угљевик, за 
понуђену цијену од 25.000,00 КМ без ПДВ-а, 
односно 29.250,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом. 
 

 
 
II 

 
 Изабрани понуђач дужан је доставити 
доказе о квалификованости у складу са чланом 
45. став 2. Закона о јавним набавкама у року од 
5 (пет) дана након што буде обавијештен од 
стране уговорног органа о резултатима поступка 
јавне набавке. 
 Уколико изабрани понуђач не достави 
тражену документацију у наведеном року, уговор 
за јавну набавку биће додијељен сљедећем 
рангираном понуђачу у складу са чланом 72. 
став 3. Закона о јавним набавкама. 
 

 
 

III 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, истовремено са упућивањем исте 
свим понуђачима који су учествовали у поступку 
јавне набавке и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Поступак јавне набавке покренут је 
Одлуком о покретању поступка, број: 02/5-404-
32-1/16 од 16.05.2016. године. 
 Јавна набавка је спроведена путем 
Конкурентског захтјева за доставу понуда. 

Процијењена вриједност јавне набавке 
без ПДВ-а је 34.000,00 КМ. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 15-
7-1-38-3-3/16 од 16.05.2016. године објављено је 
на Порталу јавних набавки. 

 
Комисија за јавне набавке доставила је 

Начелнику општине, дана 31.05.2016. године 
Препоруку о избору најповољнијег понуђача, 
број: 02/404-32-5/16. 

Начелник општине на основу Препоруке 
Комисије за јавне набавке доноси Одлуку о 
избору, број: 02/5-404-32-6/16 којом је као 
најповољнији понуђач изабран „Бијељина пут“ 
д.о.о. Бијељина. 

 Обавјештење и Одлуку о избору 
најповољнијег понуђача достављени су свим 
понуђачима који су учествовали у поступку јавне 
набавке. 

Након пријема Обавјештења и Одлуке о 
избору изабрани понуђач „Бијељина пут“ д.о.о. 
Бијељина упутио је допис, број: 3236/16 од 
09.06.2016. године којим одустаје од закључења 
уговора због заузетости капацитета, након чега 
је Комисија за јавне набавке Начелнику општине 
упутила Препоруку, број: 02/5-404-32-7/16 од 
10.06.2016. године, којом предлаже да се уговор 
за предметну јавну набавку додијели 
другорангираном понуђачу „ИНТЕР ТРАНС“ 
д.о.о. Угљевик. 

У поступку доношења ове Одлуке 
посебно су цијењене чињенице да је 
првоизабрани понуђач одустао од закључења 
Уговора, због, како наводи, заузетости 
капацитета, о чему је обавијестио уговорни 
орган дописом од 09.06.2016. године. 

Из наведених разлога, примјеном члана 
64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама, 
одлучено је као у диспозитиву. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 
Против ове Одлуке може се изјавити 
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жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 
пријема Одлуке. 

 
    
ДОСТАВИТИ:     Н А Ч Е Л Н И К -
„ИНТЕР ТРАНС“ д.о.о Угљевик,.       Др Радо Савић, с.р.                 
 - „БИЈЕЉИНА ПУТ“ д.о.о. Бијељина, 
- П.У.З.З. „МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“ Лопаре, 
- евиденцији и 
- архиви. 
________________________________________ 
 
22. 
 

На основу члана 18. став 1 и члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), члана 9. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 1/16) и члана 4. 
став 3. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 12/15) Начелник општине Лопаре,                
д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о покретању  поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке 
грађевинског материјала за потребе помоћи 
породицама пострадалим од клизишта и 
поплава. 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 6.000,00 КМ, без ПДВ-а.  
 Средства за набавку робе из тачке I ове 
Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре 
за 2016. 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 П У Б Л И К А   С Р П С К А 
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 

 
Број: 02/5-404-38-1/16       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 15.06.2016.          Др Радо Савић, с.р. 
_________________________________________ 

23. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-38-3/16 
Датум, 20.06.2016. године 
      
   
 На основу члана 64. став 1. тачка б), 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 6. 
Правилника о поступку директног споразума 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
12/15), Начелник општине Лопаре, д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
 

У поступку набавке грађевинског 
материјала за потребе помоћи породицама 
пострадалим од клизишта и поплава, одлучено 
је да се уговор додијели Понуђачу „LD“ д.о.о. 
Бијељина, РЈ Лопаре, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 11/16 од 
17.06.2016. године. 

 
 

Члан 2. 
 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.997,53 КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 
7.017,11 КМ (словима: 
седамхиљадаседамнаестстотина и 11/100 
КМ), са урачунатим ПДВ-ом. 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“, истовремено са 
упућивањем исте понуђачу који је учествовао у 
поступку јавне набавке. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке грађевинског 
материјала за потребе помоћи породицама 
пострадалим од клизишта и поплава покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-38-1/16 од 15.06.2016. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ ( 
„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
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односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност јавне набавке је 
6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен је 
понуђачу „LD“ д.о.о. Бијељина, РЈ Лопаре, 
15.06.2016. године. 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, члана 6. став 2. 
Правилника о поступку директног споразума 
општине Лопаре, који гласи „Уговорни орган 
бира понуђача на начин који гарантује најбољу 
размјену вриједности за новац. Када води 
преговоре који се односе на приједлог цијене 
или понуде, уговорни орган дјелује у складу са 
добром комерцијалном праксом“, као и Понуде 
Понуђача „LD“ д.о.о. Бијељина, РЈ Лопаре, број: 
11/16 од 17.06.2016. године, одлучено је као у 
диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Против ове Одлуке може се изјавити 
жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 
пријема ове Одлуке.  
 
      
      Н А Ч Е Л Н И К  
   Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                
24.                         
 

На основу члана 18. став 1. и члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), као и члана 9. Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 1/16) 
и члана 4. став 3. Правилника о поступку 
директног споразума („Службени гласник 
општине Лопаре, број: 12/15) Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

Покреће се поступак набавке радова на 
асфалтирању приступног пута у Мјесној 
заједници Вукосавци – пут за Ериће, дужине 
85,00 метара и ширине 2,60 метара ( 225м2 ).  
 
 

II 
 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
5.998,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

 Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2016. 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 П У Б Л И К А   С Р П С К А 
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 

 
 
Број: 02/5-404-39-1/16            Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 15.06.2016.               Др Радо Савић, с.р.
                           
________________________________________ 
 
25. 
 

На основу члана 18. став 1 и члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), члана 9. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 1/16) и члана 4. 
став 3. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 12/15) Начелник општине Лопаре, д о н о с 
и 

 
 

О Д Л У К У  
о покретању  поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке резане 
грађе и другог материјала за кровну конструкцију 
два објекта за вјерске обреде и то објекат на 
мјесном гробљу у Милином Село и објекат на 
мјесном гробљу у Козјаку. 

 
II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 6.000,00 КМ, без урачунатога ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2016. годину. 

 
 



Страна 39                            Службени гласник општине Лопаре – број 5.                    24.06.2016. 
 

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

 
 

Број: 02/5-404-40-1/16  Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 16.06.2016.               Др Радо Савић, с.р
                   
_________________________________________ 
 
26.    
 
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
          Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-32-10/16 
Датум, 16.06.2016. године 
 

На основу члана 64. став 1. тачка б), 
члана 70. став 1. и 3. и члана 72. став 3. тачка ц), 
а у вези са чланом 88. и 89. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), 
члана 36. став 1. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 1/16) и 
Препоруке Комисије за јавне набавке, Начелник 
општине Лопаре д о н о с и 
 

 
О Д Л У К У 

о измјени одлуке о избору најповољнијег 
понуђача 

 
I 
 

 Прихвата се Препорука Комисије за јавне 
набавке, број: 02/5-404-32-9/16 од 16.06.2016. 
године да се Уговор за набавку која обухвата 
набавку и испоруку каменог сепарисаног шута 
(прљаве ризле) прве класе, за потребе санације 
локалних и некатегорисаних макадамских путева 
који су оштећени клизиштима и поплавама током 
2014. и 2015. године у сљедећим Мјесним 
заједницама: Липовице, Завршје, Прибој, 
Подгора, Бријест, Милино Село, Тобут, 

Вукосавци и Лабуцка додијели трећерангираном 
понуђачу П.У.З.З.„МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“ са п.о. 
ЛОПАРЕ, за понуђену цијену од 28.000,00 КМ 
без ПДВ-а, односно 32.760,00 КМ са урачунатим 
ПДВ-ом. 
 

II 
 
 Изабрани понуђач дужан је доставити 
оригинале или овјерене копије докумената о 
квалификованости у складу са чланом 45. став 
2. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14) у року од 5 (пет) дана 
након што буде обавијештен од стране уговорног 
органа о резултатима поступка јавне набавке, с 
тим да наведени документи не смију бити 
старији од 3 (три) мјесеца рачунајући од дана 
подношења понуде. 
 

III 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, истовремено са упућивањем исте 
свим понуђачима који су учествовали у поступку 
јавне набавке и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Поступак јавне набавке покренут је 
Одлуком о покретању поступка, број: 02/5-404-
32-1/16 од 16.05.2016. године. 
 Јавна набавка је спроведена путем 
Конкурентског захтјева за доставу понуда. 

Процијењена вриједност јавне набавке 
без ПДВ-а је 34.000,00 КМ. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 15-
7-1-38-3-3/16 од 16.05.2016. године објављено је 
на Порталу јавних набавки. 

Комисија за јавне набавке благовремено 
је извршила отварање свих пристиглих понуда, 
дана 23.05.2016. године. 

 
У поступку анализе пристиглих понуда 

Комисија за јавне набавке је утврдила да су 
укупно запримљене 3 (три) понуде и то: „Интер 
Транс“ д.о.о. Угљевик, „Бијељина пут“ д.о.о. 
Бијељина и П.У.З.З. „Мајевица-Тобут“ са п.о. 
Лопаре, да није стигла ни једна неблаговремена 
понуда и да су све пристигле понуде 
прихватљиве.  

Комисија за јавне набавке је дана 
31.05.2016. године доставила Начелнику 
општине Препоруку о избору најповољнијег 
понуђача, број: 02/404-32-5/16. 

Начелник општине је на основу 
Препоруке Комисије за јавне набавке донио 
Одлуку о избору најповољнијег понуђача, број: 
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02/5-404-32-6/16 којом је као најповољнији 
понуђач изабран „Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина. 

 Обавјештење и Одлуку о избору 
најповољнијег понуђача достављени су свим 
понуђачима који су учествовали у поступку јавне 
набавке. 

Након пријема Обавјештења и Одлуке о 
избору првоизабрани понуђач „Бијељина пут“ 
д.о.о. Бијељина уговорном органу упутио је 
допис, број: 3236/16 од 09.06.2016. године у коме 
наводи да одустаје од закључења уговора због 
заузетости капацитета. 

На основу члана 72. став 3. Закона о 
јавним набавкама БиХ, Комисија је поново 
извршила анализу преостале двије понуде, које 
су такође прихватљиве и упутила Начелнику 
општине Препоруку о избору најповољнијег 
понуђача, број: 02/5-404-32/7/16 од 10.06.2016. 
године, којом предлаже да се уговор за 
предметну јавну набавку додијели 
другорангираном понуђачу „Интер Транс“ д.о.о. 
Угљевик. 

Начелник општине је на основу 
Препоруке Комисије за јавне набавке донио 
Одлуку о измјени одлуке о избору најповољнијег 
понуђача, број: 02/5-404-32-8/16 од 10.06.2016. 
године којом је уговор за предметну јавну 
набавку додијељен другорангираном Понуђачу 
„Интер Транс“ д.о.о. Угљевик.  

Обавјештење и Одлука о измјени одлуке 
о избору најповољнијег понуђача достављени су 
свим понуђачима који су учествовали у поступку 
јавне набавке. 
 Дописом, број: 07/2016 од 14.06.2016. 
године другоизабрани Понуђач „Интер Транс“ 
д.о.о. Угљевик одустаје од закључења уговора, 
због заузетости капацитета у наредном периоду. 
У допису се такође наводи да се понуђач из 
разлога транспарентности провођења поступка 
одриче права приговора и жалбе на цио 
поступак избора понуђача. 
 Комисија за јавне набавке Начелнику 
општине је поново доставила Препоруку, број: 
02/5-404-32-9/16 од 16.06.2016. године којом 
предлаже да се уговор додијели 
трећерангираном Понуђачу П.У.З.З. „Мајевица-
Тобут“ са п.о. Лопаре. 
 Понуда Понуђача П.У.З.З. „Мајевица-
Тобут“ са п.о. Лопаре у потпуности је испунила 
услове предвиђене тендерском документацијом, 
те је на основу свега наведеног, а у складу са 
чланом 72. став 3. тачка ц) Закона о јавним 
набавкама одлучено 
као у диспозитиву. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема Одлуке. 
 

ДОСТАВИТИ:                            Н А Ч Е Л Н И К 
-„ИНТЕР ТРАНС“ д.о.о. Угљевик,       Др Радо Савић, с.р 
- „БИЈЕЉИНА ПУТ“ д.о.о. Бијељина, 
- П.У.З.З. „МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“ Лопаре, 
- евиденцији и 
- архиви           .                   
_________________________________________ 
 
27. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
  ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
  
Број: 02/5-404-33-3/16 
Датум, 23.05.2016. године 
      
   
 На основу члана 64. став 1. тачка б), 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 6. 
Правилника о поступку директног споразума 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
12/15), Начелник општине Лопаре, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
 

У поступку набавке завршних радова на 
објекту гробља „Виногради“ у Мјесној заједници 
Пирковци - засеок Видаковићи, површине 56,25 
м

2, одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ д.о.о. Лопаре, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, број: 
12/16 од 23.05.2016. године. 
 

Члан 2. 
 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.995,00 КМ, без ПДВ-а, односно 7.014,15 КМ 
(словима: седамхиљадачетрнаест и 15/100 КМ), 
са урачунатим ПДВ-ом. 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Лопаре“, истовремено са упућивањем 
исте понуђачу који је учествовао у поступку јавне 
набавке. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке завршних радова 
на објекту гробља „Виногради“ у Мјесној 
заједници Пирковци - засеок Видаковићи, 
површине 56,25 м

2 покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-33-1/16 од 17.05.2016. године. 
 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ ( 
„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 
 Процијењена вриједност јавне набавке је 
6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 
 Захтјев за достављање понуде упућен је 
понуђачу „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ д.о.о. Лопаре, 
17.05.2016. године. 
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став 2. Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи „Уговорни 
орган бира понуђача на начин који гарантује 
најбољу размјену вриједности за новац. Када 
води преговоре који се односе на приједлог 
цијене или понуде, уговорни орган дјелује у 
складу са добром комерцијалном праксом“, као и 
Понуде Понуђача „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ д.о.о. 
Лопаре, број: 12/16 од 23.05.2016. године, 
одлучено је као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Против ове Одлуке може се изјавити 
жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 
пријема ове Одлуке.  
 
      
              Н А Ч Е Л Н И К  
           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 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, Пери 
Симеуновићу из Тобута за трошкове лијечења.  

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 

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

 
 

Број:02/1-1511/16         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 25.05.2016.          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 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Симика 
Петровић из Козјака 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:02/1-1442/16         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 25.05.2016.           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 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, Зорици 
Тришић из Подгоре 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:02/1-1503/16         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 27.05.2016.          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 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, Живану 
Станојевићу 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:02/1-1473/16         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 31.05.2016.            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 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 
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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, Борису 
Благојевићу 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:02/1-1427/16         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 01.06.2016.            Др Радо Савић, с.р.   
________________________________________                                                 
 
33. 

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 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Ани 
Богдановић 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:02/1-762/16          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 02.06.2016.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
34. 

             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 
50,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Републичкој 
управи за геодетске и имовинско – правне 
послове, у сврху накнаде за кориштење 
података и вршење услуга. 
 

II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

 
 
Број: 02/1-400-1/18      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 02.06.2016.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
                                                         
35. 

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, Будимку 
Ристићу 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:02/1-677/16          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 03.06.2016.         Др Радо Савић, с.р.   
________________________________________   
 
36. 

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, 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:02/1-1284/16         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 06.06.2016.          Др Радо Савић, с.р.    
________________________________________ 
 
37. 

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 
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100,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Смиља 
Максимовић из Веселиновца за трошкове 
лијечења.  

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

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

 
 

Број:02/1-1624/16         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 07.06.2016.            Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________   
 
38. 

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 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Чеди Медићу 
из Тобута за трошкове лијечења.  

 
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 

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

 
 
Број:02/1-523/16           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 10.06.2016.          Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________   
 
39. 

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, Спасоју 
Ђукановићу 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:02/1-1716/16        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 14.06.2016.         Др Радо Савић,с.р.   
_________________________________________   
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40. 

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 
250,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Ивану 
Костадиновићу 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:02/1-1195/16         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 16.06.2016.          Др Радо Савић,с.р. 
________________________________________   
   
41. 

              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 
600,00 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: 02/1-400-1/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 20.06.2016.          Др Радо Савић,с.р. 
________________________________________ 
 
42. 

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, Милораду 
Стевићу из Прибоја 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:02/1-1712/16        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 20.06.2016.         Др Радо Савић,с.р.   
________________________________________   
 
43. 

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, Микајлу 
Васићу из Тобута за трошкове лијечења.  
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број:02/1-890/16          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 20.06.2016.          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 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, Радиславу 
Гашићу 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:02/1-1737/16         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 21.06.2016.          Др Радо Савић,с.р.   
 ________________________________________  
 
45. 
 
            На основу члана 63. став 7,  Закона о 
јавним путевима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 89/13), члана 43. и 72. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и члана 60. и 79. Статута 
општине Лопаре (“Службени гласник општине 
Лопаре”, број: 4/14 и 11/14), Начелник Општине 
Лопаре донио је 
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О Д Л У К У  
о накнадама за употребу и коришћење 

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

територији општине Лопаре 
 
 

ГЛАВА I 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

(1) Овом одлуком утврђују се, у складу са 
Законом о јавним путевима, накнаде за 
употребу и коришћење локалних путева, 
путних објеката и путног земљишта, као и 
улица у насељима на територији општине 
Лопаре.  

(2) Обрачун и контролу плаћања накнада из 
става 1. овог члана обавља, у оквиру својих 
надлежности, Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове 
општине Лопаре као управљач пута (у 
даљем тексту: надлежни општински орган). 

(3) Уплата накнада из члана 63. став 2. тачке в), 
г), д), ђ), е) и ж) Закона о јавним путевима, 
чија се висина и начин плаћања утврђују 
oвом одлуком, врши се на жиро-рачун 
Буџета општине Лопаре. 

Члан 2. 

Накнаде из члана 1. ове одлуке прописују се за: 

8) коришћење путног земљишта, 

9) ванредни превоз, 

10) прикључење прилазног пута на локални 
пут, 

11) изградњу објеката у путном појасу и у 
заштитном појасу локалног пута и улице, 
као и закуп путног појаса, 

12) постављање и одржавање објеката, 
опреме и инсталација у трупу пута, 
путном појасу и заштитном појасу 
локалног пута и улице и 

13) постављање натписа у заштитном појасу 
локалног пута и улице. 

 
ГЛАВА II 

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПУТНОГ 
ЗЕМЉИШТА 

Члан 3. 

Под путним земљиштем у смислу ове одлуке 
подразумијева се површина земљишта на којој 

према пројекту треба да се изгради или је 
изграђен јавни пут или путни објекти, а обухвата 
и путни појас, као и површину земљишта на коме 
су изграђени објекти или треба да се изграде 
грађевине за потребе одржавања пута и 
пружања услуга возачима и путницима (објекти 
за одржавање пута, бензинске станице, сервиси, 
паркиралишта, одморишта и друго). 

Члан 4. 

(1) За правна и физичка лица која користе 
земљиште из члана 3. ове одлуке, сагласно 
одредбама члана 63. став 2. Закона о јавним 
путевима, прописана је накнада за 
коришћење тог земљишта, која се 
обрачунава по квадратном, односно дужном, 
метру путног земљишта, зависно од намјене 
за коју се исто користи, и она износи: 

1) прилаз бензинској станици........ 3,20 КМ/m², 

2) прилаз угоститељском или трговачком 
објекту    .........2,80 КМ/m², 

3) прилаз објектима за остале пословне сврхе 
   .........2,40 КМ/m², 

4) прилаз ауто-сервису  .........2,00 КМ/m², 

5) прилаз паркиралишту                 1,60 КМ/m², 

6) за индивидуалне прилазе           1,20 КМ/m², 

7) за пољопривредне сврхе           0,40 КМ/m², 

8) цјевоводе, каблове и водове, и то: 

 

1. за цјевоводе већег промјера......1,60 КМ/m1, 

2. за цјевоводе до 200 mm  

       промјера......................................1,10 КМ/m1, 

3. за телекомуникацијске и  
       електричне каблове          0,80 КМ/m1. 
 

(2) Накнада из става 1. овог члана обрачунава 
се за годишњи закуп путног земљишта. 

 
ГЛАВА III 

НАКНАДА ЗА ВАНРЕДНЕ ПРЕВОЗЕ 

Члан 5. 

Ванредни превоз је првенствено превоз 
недјељивих терета и терета који се не могу 
превести на други начин, који заједно са 
возилом посједује масу или осовинско 
оптерећење веће од дозвољеног, односно 
димензије веће од прописаних. 
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Члан 6. 

(1) Овом одлуком утврђује се висина и начин 
плаћања накнада за издавање одобрења за 
ванредни превоз, висина накнаде за 
прекорачење дозвољених димензија возила 
и терета за возила која користе локалне 
путеве општине Лопаре, као и накнада за 
насталу штету. 

(2) За издавање одобрења за ванредни превоз 
у случају прекорачења дозвољених 
димензија возила и терета за возила која 
користе локалне путеве општине Лопаре 
прописане су сљедеће накнаде: 

1) Накнаде за прекорачење дозвољених 
димензија, 

2) Накнаде за прекорачење дозвољене 
укупне масе, 

3) Накнаде за прекорачење дозвољеног 
осовинског оптерећења и 

4) Накнаде за административне трошкове. 

 
1. Накнаде за прекорачење дозвољених 

димензија 

Члан 7. 

(1) За прекорачење највеће дозвољене дужине 
возила накнада износи: 

1) ако возило празно или са теретом 
прелази дозвољену дужину до 20,00 m¹ 
      0,10 КМ/km1, 

2) ако возило празно или са теретом 
прелази дозвољену дужину преко 20,00 
m¹       0,20 КМ/km1, 

(2) За прекорачење највеће дозвољене ширине 
возила од 2,55 m¹ накнада износи: 

1) ако возило празно или са теретом има 
ширину од 2,56 m¹ до 3,00 m¹  . 0,10 
КМ/km1, 

2) ако возило празно или са теретом има 
ширину од 3,01 m¹ до 4,00 m¹     
0,20 КМ/km1, 

3) ако возило празно или са теретом има 
ширину преко 4,00 m¹         
0,30 КМ/km1, 

(3) За прекорачење највеће дозвољене висине 
возила од 4,00 m¹ накнада износи: 

1) ако возило празно или са теретом има 
висину од 4,01 m¹ до 4,50 m¹ ..0,10 КМ/km1, 

2) ако возило празно или са теретом има 
висину преко 4,50 m1  ..........0,20 КМ/km1. 

 

2. Накнаде за прекорачење дозвољене 
укупне масе 

Члан 8. 

Када возило само или са прикључним возилом 
прекорачује дозвољену укупну масу (40,00 тона), 
накнада се плаћа за сваку тону прекорачења: 

1) за прекорачење укупне дозвољене масе 
од 40,01 до 60,00 тона накнада у 
нормалним условима носивости износи 
0,35 КМ/km1, а накнада у смањеним 
условима носивости износи 0,45 КМ/km1, 

2) за прекорачење укупне дозвољене масе 
од 60,01 до 80,00 тона накнада у 
нормалним условима носивости износи 
0,70 КМ/km1, а накнада у смањеним 
условима носивости износи 0,85 КМ/km1 и 

3) за прекорачење укупне дозвољене масе 
преко 80,00 тона накнада у нормалним 
условима носивости износи 1,10 КМ/km1, 
а накнада у смањеним условима 
носивости износи 1,25 КМ/km1. 

 

3. Накнаде за прекорачење дозвољеног 
осовинског оптерећења 

Члан 9. 

Када возило са или без прикључног возила, на 
једној или више једноструких осовина, или на 
двострукој, трострукој или вишеструкој осовини, 
прекорачи дозвољено осовинско оптерећење, 
накнада се плаћа у КМ, како слиједи: 

Дозвољено оптерећење на путу 
Тона: 

10 t/ос 8 t/ос 6 t/ос 

Тоне које 
прекорачују 
дозвољено 
оптерећење 
по једној 
осовини 

Накнада у 
нормалним 
условима 
носивости 
пута по 
једној 

осовини 
КМ/km 

Накнада у 
нормалним 
условима 
носивости 
пута по 
једној 

осовини 
КМ/km 

Накнада у 
нормалним 
условима 
носивости 
пута по 
једној 

осовини 
КМ/km 

0,00 – 3,00 1,90 2,10 2,25 

3,01 – 6,00 6,45 7,65 9,30 

6,01 – 9,00 14,25 17,00 27,00 

9,10 – 12,00 25,00 30,00 62,00 

Члан 10. 

Код прекорачења осовинског оптерећења на 
двоструким, троструким и четвороструким 
осовинама, односно на вишеструким осовинама, 
накнада се плаћа у складу са чланом 9. ове 
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одлуке, утврђена на сљедећи начин: 

1) за обрачун накнаде за двоструку осовину 
стварно оптерећење преко осовине 
израчуна се тако да се укупно осовинско 
оптерећење на двострукој осовини 
подијели са два (бројем осовина), 
добијени резултат је осовинско 
оптерећење по једној осовини, које се 
помножи са коефицијентом 1,375, 

2) за обрачун накнаде за троструку осовину 
стварно оптерећење преко осовине 
израчуна се тако да се укупно осовинско 
оптерећење на трострукој осовини 
подијели са три (бројем осовина), 
добијени резултат је осовинско 
оптерећење по једној осовини, које се 
помножи са коефицијентом 1,657 и 

3) за обрачун накнаде за четвороструку 
осовину стварно оптерећење преко 
осовине израчуна се тако да се укупно 
осовинско оптерећење на четворострукој 
осовини подијели са четири (бројем 
осовина), добијени резултат је осовинско 
оптерећење по једној осовини, које се 
помножи са коефицијентом 1,892. 

 

4. Начин обрачуна и наплате накнада и 
административних трошкова 

Члан 11. 

(1) Накнаде за ванредне превозе обрачунава и 
наплаћује надлежни општински орган прије 
издавања дозволе за ванредни превоз.  

(2) Предузећа која по уговору одржавају 
локалне и некатегорисане путеве на 
територији општине ослобађају се плаћања 
накнада за ванредне превозе у случајевима 
када са својим возилима, искључиво за 
потребе одржавања јавних путева, врше 
превоз властитих или узетих у закуп 
грађевинских и других машина и опреме. 

(3) Накнаде за административне трошкове за 
издавање рјешења којим се одобрава 
ванредни превоз за возила регистрована у 
иностранству износи 300,00 КМ по једном 
захтјеву, а за возила регистрована у Босни и 
Херцеговини износи 200,00 КМ. 

(4) У случају издавања дозволе за ванредне 
превозе за конвој возила, накнаде из става 
3. овог члана увећавају се за 20%. 

 
ГЛАВА IV 

НАКНАДА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ПРИЛАЗНОГ 
ПУТА НА ЛОКАЛНИ ПУТ 

Члан 12. 

На правац локалног пута може се прикључити 
улица или некатегорисани пут на основу 
рјешења, којим се даје сагласност и одређују 
услови и начин прикључења, које доноси 
надлежни општински орган. 

Члан 13. 

За давање сагласности за прикључење 
прилазног пута на локални пут, у зависности од 
врсте објекта, одређене су сљедеће једнократне 
накнаде: 

1) за локацију и изградњу прикључка 
пословним објектима у износу од 
  450,0 КМ, 

2) за локацију и изградњу прикључка 
пословно - стамбеним објектима у износу 
од 250,0 КМ, 

3) за локацију и изградњу прикључка 
инфраструктурним објектима у износу од
  200,0 КМ, 

4) за локацију и изградњу прикључка 
производним објектима у износу од 
  150,0 КМ, 

5) за локацију и изградњу прикључка 
стамбеним објектима у износу од 
    60,0 КМ, 

6) за локацију и изградњу паркинг простора 
са прикључком на локални пут у износу 
од 6,00 КМ/m2 површине грађевинског 
објекта (паркинга). 

 
ГЛАВА V 

НАКНАДА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У 
ПУТНОМ ПОЈАСУ И У ЗАШТИТНОМ ПОЈАСУ 
ЛОКАЛНОГ ПУТА И УЛИЦЕ, КАО И ЗАКУП 

ПУТНОГ ПОЈАСА 

Члан 14. 

У путном појасу забрањено је градити објекте 
осим објеката који служе саобраћају, уз 
претходно прибављену сагласност управљача 
пута за њихову изградњу и уз одређену накнаду. 

Члан 15. 

За издавање сагласности за изградњу објеката у 
заштитном појасу локалног пута, у зависности од 
врсте објекта, одређене су сљедеће накнаде: 

1) Накнада за издавање сагласности за 
изградњу објеката који служе саобраћају 
(бензинске станице, мотели, хотели, 
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ресторани, аутосервиси, аутопраонице, 
вулканизерске радње, трговинске радње 
и сл.) износи 8,00 КМ/m2 површине 
грађевинског земљишта, 

2) Накнада за давање сагласности за 
доградњу постојећих објеката из тачке 1. 
износи 600,00 КМ по захтјеву и 7,00 
КМ/m2 додатне површине грађевинског 
земљишта, 

3) Накнада за издавање сагласности за 
изградњу инфраструктурних објеката који 
су лоцирани  у заштитном појасу 
локалног пута износи 550,00 КМ и 

4) Накнада за издавање сагласности за 
изградњу објеката из тачке 1, а који су 
привременог карактера износи 70% од 
висине накнаде из става 1. овог члана. 

 

ГЛАВА VI 

НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
ОБЈЕКАТА, ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА У 

ТРУПУ ПУТА, ПУТНОМ ПОЈАСУ И 
ЗАШТИТНОМ ПОЈАСУ ЛОКАЛНОГ ПУТА И 

УЛИЦЕ 

Члан 16. 

Постављање и одржавање објеката, опреме и 
инсталација које се налазе у трупу пута, путном 
појасу и заштитном појасу пута (водоводи, 
цјевоводи, гасне, електро, ТТ и друге 
инсталације) може се вршити само на основу 
сагласности управљача пута – надлежног 
општинског органа, уз одређену накнаду тако да 
се тиме не ометају радови на редовном 
одржавању, заштити и реконструкцији јавног 
пута. 

Члан 17. 

(1) Накнада за издавање сагласности за 
постављање и одржавање 
инфраструктурних водова (водовод, 
гасовод, канализација, ТТ, 
електроинсталације и слично) кроз труп 
пута, путни појас, заштитни појас и путне 
објекте износи: 

1) са прекопом трупа пута (по сваком 
прекопу)   250,00 КМ, 

2) са бушењем трупа пута (по сваком 
бушењу)   180,00 КМ, 

3) овјешење на објекте или кроз објекте 
     250,00 КМ, 

4) паралелно са осовином пута, а поред 
трупа пута (по 1 km)  
 300,00 KM. 

(2) Накнада за постављање и одржавање 
далековода и електроводова изнад путева 
којим управља општина Лопаре износи 
180,00 КМ по једном прелазу. 

 

ГЛАВА VII 

НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ НАТПИСА У 
ЗАШТИТНОМ ПОЈАСУ ЛОКАЛНОГ ПУТА И 

УЛИЦЕ 

Члан 18. 

Рјешење којим се одобрава постављање 
натписа у заштитном појасу пута доноси 
надлежни општински орган, а постављање, 
уклањање и одржавање натписа обавља 
власник натписа. 

Члан 19. 

Накнаде за постављање и коришћење натписа, 
укључујући и објекте расвјете у заштитном 
појасу пута, износе: 

1) годишња накнада за постављање 
свијетлећих натписа износи: 

1. за комерцијално-тржишне  

      натписе                      80,00 КМ/m², 

2. за комерцијално-информативне  

      натписе           70,00 КМ/m²; 

 

2) годишња накнада за постављање осталих 
натписа износи: 

1. за комерцијално-тржишне  

       натписе           60,00 КМ/m², 

2. за комерцијално-информативне  

      натписе           50,00 КМ/m². 

Члан 20. 

(1) Годишње накнаде из члана 19. став 1. ове 
уредбе односе се на једностране натписе. 

(2) Годишње накнаде за вишестране натписе 
одређују се тако што се новчана основица из 
члана 19. став 1. ове уредбе увећава за 50% 
по страни. 

Члан 21. 

(1) Изузетно од чл. 19. и 20. ове одлуке накнаде 
за постављање натписа не наплаћују се у 
сљедећим случајевима: 
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1) промовисања активности у циљу 
повећања безбједности од стране органа 
надлежних за безбједност саобраћаја на 
путевима и 

2) промовисања осталих видова саобраћаја 
који су од општег интереса за Републику 
Српску. 

(2) У случајевима из става 1. овог члана 
потребно је прибавити мишљење 
Министарства саобраћаја и веза Републике 
Српске. 

 
 

ГЛАВА VIII 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да се 
примјењује Одлука СО-е Лопаре о регулисању 
висине накнада за коришћење локалних и 
некатегорисаних путева и улица у насељу, 
путних објеката и земљишта у заштитном појасу 
јавних путева на подручју општине лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 3/12 
и 6/12). 

Члан 23. 

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 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

  
Број: 02/1-014-24/16     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 16.06.2016.          Др Радо Савић,с.р.    
________________________________________ 
46. 
 

На основу члана 43. и 72. Закона о 
локалној самоуправи ( ''Службени гласник  РС'', 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и  члана 60. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник  
општине Лопаре'', број: 04/14 и 11/14), а у вези 
са Пројектом запошљавања приправника високе 
стручне спреме у Лопарама, број:01/1-022-1-
120/15 од 25.12.2015. године, Начелник општине 
Лопаре д о н о с и  
 
 
 

О Д Л У К У 
о пријему приправника у Општинску управу 

општине Лопаре 

I 
 

У Општинску управу општине Лопаре,  у 
својству приправника, прима се 6 (шест) лица, и 
то: 

 
а) Дипломирани правник (ВСС)    

.......................................................  3 извршиоца,  
б) Дипломирани економиста (ВСС)  

..................................... ................ 2 извршиоца и 
в) Дипломирани пољопривредни 

инжењер........................................  1 извршилац. 
 

II 
 

 Ради пријема приправника из тачке I. ове 
Одлуке расписаће се јавни конкурс, а након 
проведеног поступка по истом, изабрани 
кандидати засноваће радни однос на одрећено 
вријеме ради обављања приправничког стажа у 
Општинској управи општине Лопаре. 

Општи и посебни услови које кандидати 
за приправнике у Општинској управи општине 
Лопаре треба да испуњавају биће одређени 
конкурсом који ће се објавити у дневном листу 
''Новости'' и ''Службеном гласнику Републике 
Српске''. 
 

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: 02/1-014-23/16 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 09.06.2016.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
                                                                 
47. 
 
            На основу члана 43. став 1. алинеја 8. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 
члана 60. став 1. тачка и. Статута општине 
Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре", 
број: 4/14 и 11/14), Начелник општине Лопаре,     
д о н о с и 
 

ПРАВИЛНИК 
о измјенама и допуна Правилника о 

организацији и систематизацији радних 
мјеста Општинске управе општине Лопаре 
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Члан 1. 
 

             У Правилнику о организацији и 
систематизацији радних мјеста Општинске 
управе општине Лопаре  (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 4/15 и 1/16) члан 19. 
мијења се и гласи: 

 
''Образовање мјесних канцеларија 
Ради ефикаснијег, дјелотворнијег и 

економичнијег извршавања одређених послова 
из дјелокруга Општинске управе и ефикаснијег 
остваривања права и интереса грађана, у оквиру 
Одјељења за општу управу образују се мјесне 
канцеларије и то: 

1. Мјесна канцеларија са сједиштем у 
Лопарама за подручје насељених мјеста 
Вукосавци, Јабланица, Козјак, Коњиковићи, 
Косци, Лабуцка, Лопаре, Лопаре Село, 
Мачковац, Пирковци и Тобут. 

2. Мјесна канцеларија са сједиштем у 
Прибоју за подручје насељених мјеста Прибој, 
Бријест, Колимер-дио, Липовице, Пељаве, 
Подгора, Потраш и Прибој. 

3. Мјесна канцеларија са сједиштем у 
Корају за подручје насељених мјеста Корај, 
Милино Село, Миросавци и Пушковац. 

4. Мјесна канцеларија са сједиштем у 
Мртвици за подручје насељених мјеста 
Бобетино Брдо, Кореташи, Мртвица, Пукиш, 
Смиљевац и Челић дио. 

5. Мјесна канцеларија Пипери са 
сједиштем у Лопарама за подручје насељених 
мјеста Брусница, Вакуф, Висори, Лукавица, 
Нахвиоци, Пипери, Ратковићи и Челић-дио.'' 
 

Члан 5. 
 

             Овај Правилник 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 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

НАЧЕЛНИК 
 
Број:02/1-014-22/16 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 25.05.2016.            Др Радо Савић, с.р. 
_________________________________________  
 
48. 
 
На основу члана 32. став 2. Закона о јавним 
путевима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 89/13), члана 43. и 72. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), члана 60. и 79. Статута општине 

Лопаре (“Службени гласник општине Лопаре”, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 11. Одлуке о 
управљању, грађењу, реконструкцији, 
одржавању и заштити локалних путева, улица у 
насељу и путних објеката на њима на подручју 
општине Лопаре, број:02/1-022-1-68/16 од 
15.06.2016. године, Начелник Општине Лопаре 
донио је 

 

ПРАВИЛНИК 

о редовном и ванредном одржавању, 
рехабилитацији и заштити локалних путева и 
улица у насељу, као и путних објеката 

 

Члан 1. 

 

        Овим правилником се уређују основни 
технички услови за одржавање и заштиту 
локалних путева и улица у насељу, као и путних 
објеката на територији општине Лопаре (у 
даљем тексту: јавних путева), обављање 
сталног надзора над стањем јавних путева, 
начин и услови вршења увида у стање путне 
мреже, као и услови које мора испуњавати 
извођач који се бави одржавањем и заштитом 
јавних путева. 

Члан 2. 

 

           Одржавање јавних путева обухвата 
радове на: коловозу, банкинама, косинама: 
насипа, усјека и засјека, трупу пута, облогама, 
обложним и потпорним зидовима, објектима за 
одводњавање, пропустима, мостовима, 
саобраћајној сигнализацији и путној опреми, као 
и радове у путном појасу. 

 

Члан 3. 

     

           Јавни путеви се морају одржавати у 
таквом стању које омогућава вршење трајног, 
безбједног и несметаног саобраћаја за који су 
путеви намијењени. 

Члан 4. 

(2) Обим, врста, вриједност и динамика 
извођења радова на одржавању јавних 
путева утврђује се годишњим програмом 
радова који доноси Начелник Општине. 

(3) У оквиру годишњег програма из претходног 
става утврђује се и план зимске службе у 
коме се нарочито утврђује: 
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1) врста и количина јавних површина 
(површине које се одржавају у зимским 
условима), 

2) технологија рада на остваривању радних 
задатака предвиђених овим планом и 

3) приоритет у чишћењу јавних површина. 

4)  

Члан 5. 

          Радови на одржавању јавних путева и 
објеката морају се изводити тако да је најмање 
једна саобраћајна трака проходна за нормално и 
безбједно одвијање саобраћаја, а мјесто 
извођења радова мора се на видан начин 
обиљежити и обезбиједити. 

 

Члан 6. 

Ради утврђивања стања путева обављају се 
редовни и ванредни прегледи јавних путева од 
стране организације која одржава јавне путеве, 
као и од стране општинског путног инспектора, 
односно од стране комуналне полиције. 

 

Члан 7. 

           Одржавање коловоза јавног пута врши се 
стално, а у циљу спречавања настајања 
оштећења већег обима. 

 

Члан 8. 

            За поправку оштећених дијелова 
коловозне конструкције употребљавају се 
асфалтна маса, туцаник, камена ситњеж, 
шљунак или камена дробина, у зависности од 
тога од каквог је материјала изграђена сама 
коловозна конструкција, односно коловозни 
застор. 

Члан 9. 

(1) Банкине се морају одржавати тако да су 
увијек у истој нивелети са ивицом 
коловозног застора и попреченим нагибом 
према вањској страни пута. 

(2) Кошење траве на банкинама мора бити 
перманентно, тако да су увијек јасно 
уочљиви путна опрема и саобраћајна 
сигнализација. 

Члан 10. 

           Косине насипа, усјека и засјека (у даљем 
тексту: косине) морају се одржавати тако да 
увијек задржавају одређени нагиб и облик, да се 
стално врши уклањање већих комада стијена 
склоних паду на коловоз пута, смећа, отпада и 
олупина, као и да се врши редовно кошење 
траве и уклањање растиња које умањује 

прегледност. 

 

Члан 11. 

           Одржавање облога, обложних и 
потпорних зидова обухвата нарочито: 

1) контролу стабилности и утврђивање 
оштећења изазваних утицајем притиска, 
мраза и воде,  

2) прочишћавање дренажа и барбакана на 
обложним и потпорним зидовима ради 
правилног отицања подземних вода и 

3) поправку оштећених и деформисаних 
облога, обложних и потпорних зидова. 

 

Члан 12. 

(1) Одржавање објеката за одводњу мора се 
вршити тако да се обезбиједи нормално 
прихватање и одвођење површинских и 
подземних вода до реципијента. 

(2) Отворени земљани одводни канали се 
морају одржавати тако да је нивелета 
канала увијек испод нивелете постељице и у 
нагибу који обезбјеђује нормално отицање 
воде без задржавања. 

(3) Бетонски и камени отворени одводни канали 
морају бити увијек очишћени, а пукотине и 
деформације се морају одмах поправљати 
ради спречавања продирања воде у труп 
пута. 

 

Члан 13. 

(1) Мостови се морају одржавати у таквом 
стању да увијек обезбјеђују нормално и 
безбједно одвијање саобраћаја на путу. 

(2) Одржавање обухвата нарочито: 

1) преглед и контролу стања, 

2) одржавање и повећање носивости 
мостова за безбједан саобраћај, 

3) обезбјеђење слободног профила изнад и 
испод моста, 

4) чишћење и одржавање система за 
одводњу површинских и подземних вода, 

5) замјена патоса и осталих елемената 
конструкције моста израђеног од дрвета, 

6) заштита челичних дијелова мостова од 
корозије и 

7) поправак оштећења пјешачке стазе и 
одбојне ограде дуж моста. 
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Члан 14. 

           Одржавање саобраћајне сигнализације и 
опреме пута мора бити тако да је иста у сваком 
моменту уочљива и функционална. 

 

Члан 15. 

           Радови на одржавању вертикалне 
саобраћајне сигнализације обухватају: 
уграђивање знакова који недостају, замјену 
дотрајалих и порушених знакова, постављање 
одговарајућих знакова у случају било каквих 
промјена на путу о којима учесници у саобраћају 
морају бити обавијештени, као и чишћење и 
бојење знакова. 

 

Члан 16. 

         Постављање нове саобраћајне 
сигнализације и опреме пута врши се на основу 
саобраћајног пројекта. У случају непостојања 
саобраћајних пројеката, постављање се врши 
одлуком комисије у саставу: Општински путни 
инспектор, односно комунални полицајац, 
представник организације која одржава путеве и 
представник станице полиције. 

 

Члан 17. 

          Саобраћајни знакови и остала опрема 
пута, која се на пут поставља у случајевима 
било какве промјене ради усмјеравања и 
регулисања саобраћаја, морају се уклонити са 
пута одмах по престанку разлога због којих су 
постављени. 

Члан 18. 

(1) Зимски период одржавања путева обухвата 
период од 15. новембра текуће до 15. марта 
наредне године, с тим што, зависно од 
временских прилика и метеоролошких 
прогноза, тај период може почети прије, 
односно завршити се касније. 

(2) Под одржавањем путева у зимском периоду 
подразумијева се нарочито: 

1) неутралисање поледице и уклањање 
снијега са коловоза и путних објеката, 

2) спречавање стварања поледице на 
коловозу, 

3) посипање залеђених и заснијежених 
коловоза абразивним и другим 
материјалима, нарочито на успонима и 
кривинама и 

4) уклањање хаварисаних возила и возила 
осталих на коловозу која онемогућавају 
чишћење пута. 

 

Члан 19. 

(1) На основу значаја пута и интензитета 
саобраћаја на путу одређују се приоритети 
за обезбјеђење проходности путева. 

(2) Планом зимске службе утврђује се 
приоритет за поједине путеве и путне 
релације. 

Члан 20. 

(1) Орган који управља путевима дужан је 
обезбиједити стални надзор над стањем 
локалних путева и путних објеката. 

(2) Зависно од значаја и важности пута, 
интензитета саобраћаја и оптерећења пута, 
годишњим програмом за одржавање путева 
утврђује се начин сталног надзора за 
поједине путеве и путне релације. 

Члан 21. 

Сталним надзором обезбјеђује се нарочито: 

1) прикупљање података о стању путева,  

2) редовно провјеравање стања путева 
увидом на лицу мјеста и 

3) уклањање мањих сметњи са коловоза 
пута. 

Члан 22. 

(1) Обезбјеђење трајног, непрекидног и 
квалитетног одржавања и заштите путева и 
безбједног и несметаног одвијања 
саобраћаја на путевима орган који управља 
путевима обезбиједиће путем уговора са 
одговарајућим квалификованим извођачима. 

(2) Уговором између органа који управља 
путевима и одговарајућих квалификованих 
извођача биће утврђен обим и начин 
редовних прегледа путева и објеката. 

 

Члан 23. 

            Извођач радова редовног одржавања 
мора задовољити критеријуме који се тичу 
општег искуства, стручности особља, 
посједовања одговарајуће опреме и 
финансијског стања. 

Члан 24. 

            У оквиру запосленог особља, предузеће 
мора имати одговарајуће квалификовано 
особље способно да организује и руководи 
радовима одржавања и заштите путева. 

Члан 25. 

           Извођач радова редовног одржавања 
треба да посједује производне капацитете и 
кључну опрему у пуном радном стању за 
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обављање послова на одржавању и заштити 
путева. 

           Наведене капацитете и опрему извођач 
може осигурати и кроз изнајмљивање, односно 
закуп, или на неки други начин. 

Члан 26. 

           Обезбјеђење ванредног одржавања врши 
се у посебним условима, а нарочито приликом 
настанка већих сметњи на путној мрежи као што 
су посљедице одрона, клизишта, оштећења 
објеката и уклањање хаварисаних возила и 
расутог терета са пута. 

Члан 27. 

Овај правилник 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 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

  
Број: 02/1-014-24/16 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 16.06.2016.          Др Радо Савић,с.р.                                                                                               

________________________________________ 
49. 
 

На основу члана 19. став 1. тачка 4. 
Закона о систему јавних служби ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 68/07 и 109/12), 
члана 43. и 72. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број:101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), а у вези са чланом 41. и 49. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник  
општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14), Начелник 
општине Лопаре доноси  

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА ЈУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И 

ИНФОРМИСАЊЕ ЛОПАРЕ 
 
I 
 

Даје се сагласност на Правилник о 
организацији и систематизацији радних мјеста 
ЈУ Центар за културу и информисање Лопаре, 
број:02-51/16 од 10.06.2016. године. 

 
II 

 
Правилник из тачке I овог Рјешења 

налази се у прилогу Рјешења и чини његов 
саставни дио. 
 

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 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/3-014-1/123     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 15.06.2016.          Др Радо Савић, с.р.                                           
________________________________________                                                                                                  
 
50. 
 

На основу члана 19. став 1. тачка 4. 
Закона о систему јавних служби ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 68/07 и 109/12), 
члана 43. и 72. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број:101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), а у вези са чланом 41. и 49. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник  
општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14), Начелник 
општине Лопаре доноси  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 
ИНТЕРНОЈ КОНТРОЛИ У ДЈЕЧИЈЕМ ВРТИЋУ 

ЛОПАРЕ 
 
I 
 

Даје се сагласност на Правилник о 
интерној контроли у ЈУ „Дјечији вртић Лопаре“, 
број:108/16 од 24.06.2016. године. 

 
II 

 
Правилник из тачке I овог Рјешења 

налази се у прилогу Рјешења и чини његов 
саставни дио. 
 

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 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/3-014-1/136     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 24.06.2016.          Др Радо Савић, с.р.                                                     
_________________________________________                                     
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