
 
                                                                          
                                                                                   

                                        

 

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЛОПАРЕ 
Тел/Факс:055/650-304 

е-mail: lopareso@teol.net 

ГОДИНА 
2016. 

 
Број: 6/16 

    22.07.2016. 

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

 
1. 

На основу члана  30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 
члана 348a. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
124/08, 58/09, 95/11 и 60/15),  члана 35. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14),  и члана 
7. Правилника  o условима, начину и поступку 
оснивања права грађења на непокретностима 
у својини општине Лопаре, Скупштина општине 
Лопаре на сједници одржаној дана 21.07.2016. 
године,  д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о оснивању права грађења у корист 
Славенка Радића из Милина Села 

 
I 
 

Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснивања права грађења у корист 
Славенка Радића из Милина Села,  на 
парцели означеној као к.п. бр. 263/24 зв. 
''Слатина'', површине 264 м2, уписана у ПЛ. бр. 
212 К.О. Лопаре град, на име општине Лопаре 
у дијелу 1/1, а која одговара парцели поближе 
означеној као к.п. бр. 315/13 СП звана  
''Слатина'' површине 264 м2, уписана у ЗК. 
уложак бр. 274 К.О. Козјак, на име Општине 
Лопаре, као својина у дијелу 1/1. 

 
 

II 
 

Право грађења у корист Славенка 
Радића оснива се у циљу стамбеног 
збрињавања чланова породица погинулих 
бораца и ратних војних инвалида.  

Право грађења оснива се без  накнаде.  
 

III 
 

Овлашћује се начелник општине 
Лопаре да у име општине Лопаре, може 
закључивати правне послове неопходне за 
оснивање права грађења у корист носиоца 
означеног овом одлуком.  
 

IV 
 

Све трошкове везане за поступке 
оснивања права грађења сносиће општина 
Лопаре.  

V 
 

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

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

 
Број: 01/1-022-1-76/16       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 21.07.2016.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
            Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р.  
________________________________________                                                                                              
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2.              
На основу члана  30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 
члана 348a. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број:124/08, 58/09, 95/11 и 60/15),  члана 35. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14),  и члана 
7. Правилника  o условима, начину и поступку 
оснивања права грађења на непокретностима 
у својини општине Лопаре, Скупштина општине 
Лопаре на сједници одржаној дана 21.07.2016. 
године,  д о н о с и 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о оснивању права грађења у корист Тешић 

Стевице  из Мачковца 
 
I 
 

Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснивања права грађења у корист 
Тешић Стевице из Мачковца, на парцели 
означеној као к.п. бр. 263/25 зв. ''Слатина'',  
површине 269 м2, уписана у ПЛ. бр. 212 К.О. 
Лопаре град, на име општине Лопаре у дијелу 
1/1, а која одговара парцели поближе 
означеној као к.п. бр. 315/14 СП звана  
''Слатина'' површине 269 м2, уписана у ЗК. 
уложак бр. 274 К.О. Козјак, на име Општине 
Лопаре, као својина у дијелу 1/1. 
 

II 
 

Право грађења у корист Тешић 
Стевице оснива се  ради отклањања 
посљедица елементарних непогода и 
стамбеног збрињавања чланова његове 
породице.  

Право грађења оснива се без  накнаде.  
 

III 
 

Овлашћује се начелник општине 
Лопаре да у име општине Лопаре, може 
закључивати правне послове неопходне за 
оснивање права грађења у корист носиоца 
означеног овом одлуком.  
 

IV 
 

Све трошкове везане за поступке 
оснивања права грађења сносиће општина 
Лопаре.  

V 
 

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

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

 
 
Број: 01/1-022-1-77/16       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 21.07.2016.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                            
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
3. 

На основу члана  30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 
члана 348a. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број:124/08, 58/09, 95/11 и 60/15),  члана 35. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14),  и члана 
7. Правилника  o условима, начину и поступку 
оснивања права грађења на непокретностима 
у својини општине Лопаре, Скупштина општине 
Лопаре на сједници одржаној дана 21.07.2016. 
године,  д о н о с и 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о оснивању права грађења у корист  

Горана Јанковића  из Јабланице 
 
I 
 

Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснивања права грађења у корист 
Горана Јанковића из Јабланице, на парцели 
означеној као к.п. бр. 263/23 зв. ''Слатина'',  
површине 238 м2, уписана у ПЛ. бр. 212 К.О. 
Лопаре град, на име општине Лопаре у дијелу 
1/1, а која одговара парцели поближе 
означеној као к.п. бр. 315/12 СП звана  
''Слатина'' површине 238 м2, уписана у ЗК. 
уложак бр. 274 К.О. Козјак, на име Општине 
Лопаре, као својина у дијелу 1/1. 
 

II 
 

Право грађења у корист Горана 
Јанковића оснива се  ради отклањања 
посљедица елементарних непогода и 
стамбеног збрињавања чланова његове 
породице.  

Право грађења оснива се без  накнаде.  
 

III 
 

Овлашћује се начелник општине 
Лопаре да у име општине Лопаре, може 
закључивати правне послове неопходне за 
оснивање права грађења у корист носиоца 
означеног овом одлуком.  
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IV 
 

Све трошкове везане за поступке 
оснивања права грађења сносиће општина 
Лопаре.  

 
V 
 

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

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

 
 
Број: 01/1-022-1-78/16       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 21.07.2016.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
            Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р.  
________________________________________ 
 
4.                                                                                                  

На основу члана  30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 
члана 348. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 6. 
Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 20/12) и члана 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14),  Скупштина 
општине Лопаре на сједници одржаној дана 
21.07.2016. године, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о начину и условима продаје некретнина  
 

I 
 

Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин провођења лицитације за продају 
непокретности-парцеле означене као к.п. бр. 
263/22 зв. ''Слатина'' површине 249 м2, уписана 
у ПЛ.бр. 212 К.О. Лопаре град, на име општине 
Лопаре у дијелу 1/1, а која по 
земљишнокњижном стању одговара парцели 
поближе означеној као к.п. бр. 315/11 СП звана  
''Слатина'' површине 249 м2, уписана у ЗК. 
уложак бр. 274 К.О. Козјак, на име Општине 
Лопаре, као својина у дијелу 1/1. 
 

II 
 

Почетна продајна цијена 
непокретности из претходног члана износи  
18,00 КМ по метру квадратном.  

III 
 

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

 
IV 
 

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

Све трошкове око израде и провођења 
купопродајног уговора сноси купац. 

 
V 
 

Поступак лицитације спровешће 
Комисија за спровођење јавног надметања,  
именована од стране Скупштине општине 
Лопаре. 

 
VI  
 

Овлашћује се начелник општине 
Лопаре, да по окончаном поступку лицитације 
може закључити уговор о продаји некретнина 
из члана I ове одлуке. 

 
VII 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у  „Службеном гласнику 
општине Лопаре“. 

 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-79/16       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 21.07.2016.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
5. 
 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 21.07.2016. године,     
д о н о с и 



Страна 4                            Службени гласник општине Лопаре – број 6.                    22.07.2016. 
 

О Д Л У К У 
о прихватању – урбанистичко техничких 

услова  
 

I 
 
 Прихватају се допуне број: 152/16-2 од 
18.07.2016. године за урбанистичко техничке 
услове број: 152/16 од 10.05.2016. године 
Стевановић Стојана из Лопара, за изградњу 
вишепородичног стамбено-пословног објекта у 
Лопарама на земљишту к.ч. број: 371/3 и 
371/21 зв. "Центар" 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 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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-80/16      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 21.07.2016.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
                           
6. 
          На основу  члана 208. став 1. и члана 
207. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
13/02, 87/07 и 50/10) и члана 11. а у вези са 
чланом 35. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник оштине Лопаре“, број 4/14 
и 11/14), Скупштина општине Лопаре на 
сједници одржаној дана 21.07.2016. године,     
д о н о с и  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
          У рјешењу Скупштине општине Лопаре 
бр.  475-04/12-22 од 26.07.1989. године, 
исправља се грешка тако што се у првом 
пасусу  диспозитива рјешења умјесто дио 
к.ч.бр. 342/3 уписује: „ к.ч.бр. 342/46, уписана 
у Пл.бр. 212. к.о. Лопаре град“. 
 
          Ова исправка има правно дејство од 
дана од којег има правно дејство наведени 
рјешење.   
                           

О б р а з л о ж е њ е 
 
          Републичкој управи за геодетске и 
имовинско-правне послове Бања Лука, 
Подручна јединица Лопаре обратио се Златко 
Томић са захтјевом за исправку грешке у 
рјешењу Скупштине општине Лопаре бр. 475-
04/12-22 од 26.07.1989. године. 
  
           Подносилац захтјева је доказао својство 
странке у поступку јер је предметно земљиште 
купио од Симикић Славке Мирка из Лопара, 
коме је неизграђено грађевинско земљиште 
друштвене својине додијељено у сврху 
изградње гараже. 
 
          Увидом у предметно рјешење утврђено 
је да је направљена грешка у смислу броја 
парцеле и броја посједовног листа.  
 
          Након увида у катастарску базу података 
овај орган је усвојио захтјев те извршио 
исправку грешке у предметном рјешењу.  
 
          Чланом 207. Закона о општем управном 
поступку предвиђено је да орган који доноси 
рјешење, односно службено лице које је 
потписало рјешење може у свако вријеме да 
исправи грешку у именима или бројевима, 
писању или рачунању као и друге очигледне 
нетачности у рјешењу или његовим овјереним 
преписима. Исправка грешке произиводи 
правно дејство од дана од кога производи 
правно дејство рјешење које се исправља.  
 
                      ПРАВНА ПОУКА:     
                       
          Против овог закључка се не може 
изјавити жалба али се може покренути управни 
спор пред Окружним судом у Бијељини у року 
од 30 дана од дана њеног пријема.  
 
 

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

 
 

Број: 01/1-022-1-81/16      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 21.07.2016.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
7. 

На основу члана 81. став 2. под б) 
Закона о заштити од пожара („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 71/12), члана 
30. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и члана 35. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14),  Скупштина општине 
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Лопаре на сједници одржаној дана 21.07.2016. 
године, донијела је 

  
 

П Л А Н  
намјенског утрошка средстава 

прикупљених по основу накнада  за 
реализацију пројеката техничког  

опремања Територијалне ватрогасне 
јединице за 2016. годину 

 
I 
 

 Овим Планом уређује се питање 
утрошка средстава прикупљених  по основу 
накнада за реализацију пројеката техничког 
опремања Територијалне ватрогасне  јединице 
у 2016. години, и то: оквирна висина средстава 
која се очекују по овом основу, пројекти у које 
ће та средства бити пласирана, износ 
средстава по пројектима, органи надлежни за 
провођење поступка у циљу реализације 
пројеката и рок за њихово провођење. 
 

II 
 

 Планирана средства по основу накнада 
за реализацију пројеката техничког опремања 
Територијалне ватрогасне  јединице  у  2016. 
години  износе  7.550,00 КМ.  

 Уколико у току буџетске године дође 
до повећања прихода из става 1. ове тачке, 
Одјељење за финансије ће иста планирати 
Ребалансом буџета општине Лопаре за 2016. 
годину. 

 
III 
 

 Приходи прикупљени по основу 
накнада за реализацију пројеката техничког 
опремања Територијалне ватрогасне јединице 
у Буџету општине Лопаре у 2016. години 
намјенски ће се користити за: 

 
1. Трошкови набавке заштитних 

ватрогасних униформи за прилаз 
ватри (панталоне и блуза)  у износу 
до 6.600,00 КМ, 

2. Трошкове набавке ППА за почетно 
гашење пожара  у износу до 750,00 
КМ, 

3. Трошкове набавке ватрогасних 
цријева 52/15 м  у износу до 200,00 
КМ, 
 

           Утрошак средстава из предходног става 
планиран је у Буџету општине Лопаре за 2016. 
годину,  на економском коду 511 000 за 
потрошачку јединицу 0125 – Територијална 
ватрогасна јединица. 
  

IV 
 

 Начелник општине Лопаре и надлежно 
одјељење  ће у складу са Законом о јавним 
набавкама  и другим подзаконским  актима 
општине Лопаре, провести поступак јавне 
набавке у циљу реализације пројеката из тачке 
III овог Плана. 
 Координацију и праћење провођења 
овог Плана и намјенски утрошак средстава од 
накнада за реализацију пројеката техничког 
опремања ватрогасних јединица, прате 
Министарство унутрашњих послова и 
Министарство финансија Републике Српске. 
 

V 
 

 Рок за провођење пројеката из овог 
Плана  је 31.12.2016. године. 
 

VI 
 

 Одјељење за финансије је дужно да 
заједно са Територијалном ватрогасном 
јединицом изради годишњи извјештај о 
реализацији средстава за техничко опремање 
Територијалне  ватрогасне јединице и 
изградњу објеката које користи иста за своје 
активности и чување ватрогасне опреме и 
извјештај достави Валади Републике Српске, 
најкасније до 15. јануара наредне године. 
 

VII 
 

 Овај План  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: 01/1-022-1-82/16      ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 21.07.2016.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                      
                                                                                            
                                                                                         
                                                         

АКТИ НАЧЕЛНИКА 
 
8. 
 На основу члана 16. и 19. Закона о 
спорту („Службени гласник РС“, број: 4/02, 
66/03 и 73/08), Правилника о категоризацији  
спортова  у  Републици  Српској („Службени 
гласник РС“, број: 100/13), чланова 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14), Начелник 
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општине Лопаре,  д о н о с и 
 

П Р А В И Л Н И К  
о измјенама и допунама Правилника о 

критеријумима и годишњем плану 
расподјеле буџетских средстава за 
финансирање спортских активности 

  
Члан 1. 

 
 У   Правилнику   о   критеријумима   и  
годишњем   плану  расподјеле  буџетских 
средстава за финансирање спортских 
активности („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 03/10) у члану 1. иза става 1. 
додаје се нови став 2. који гласи: „Средства за 
остваривање потреба и интереса у области 
спорта на територији општине Лопаре, 
утврђених Законом о спорту (у даљем тексту: 
Закон), обезбјеђују се у буџету Општине.“ 
 

Члан 2. 
  

 У члану 2. иза става 1. додаје се нови 
став 2. који гласи: „Право на финансијска 
средства из буџета Општине Лопаре имају 
спортска удружења (клубови) која доприносе 
развоју спорта, те основне и средња школа 
чије је сједиште на подручју Општине Лопаре, 
уз услов да задовољавају критеријуме 
предвиђене овим Правилником.“ 
 

Члан 3. 
 
 Члан 3. мјења се и гласи: 
             „Категоризацијом спортова обухваћени 
су спортови који су заступљени на територији 
Општине Лопаре, сходно Правилнику о 
категоризацији спортова у Републици Српској, 
као и потреби за стварањем услова за бржи 
развој оних спортова који имају могућност да 
допринесу интензивнијем учешћу грађана, а 
посебно дјеце и омладине у спорту и 
афирмацији спорта у Лопарама. 

Категоризација спортова врши се на 
основу следећих критеријума: 
- друштвеног значаја (заступљеност спорта у 
свијету), 
- традиције, код нас и у свијету (да ли 
постоји свјетска организација, континуирана 
организација спорта, регионална организација, 
број земаља чланица, систем такмичења од 
најнижег нивоа до свјетског такмичења), 
- традиције спорта у Републици Српској и 
Општини Лопаре (основан матични спортски 
савез Републике Српске, међународни успјеси, 
број клубова, број активних чланова, систем 
такмичења од најнижег нивоа до свјетског 
такмичења), 
- медијске заступљености и популарности 
спорта, 

- финансијске самосталности спорта у 
свијету и Републици Српској, 
- атрактивности спорта у свијету и 
Републици Српској, 
- утицаја на рекламирање и спонзорисање, 
- утицаја спорта на учеснике (раст и развој 
дјеце и омладине, моторички развој, 
психолошки, социјални, здравствени, 
васпитни), 
- приступачност спорта (једноставност 
правила, систем такмичења, могућност 
масовног укључивања у спорт, материјалне 
могућности и трошкови редовних активности и 
организациони захтјеви).“ 
 

Члан 4. 
 
 Иза члана 3. додају се нови чланови 
3а. и 3б. који гласе: 
 

„Члан 3а. 
 

(1) На основу критеријума из претходног члана 
приоритетне гране спортова на територији 
општине Лопаре сврставају се на следећи 
начин: 
- прва категорија: фудбал, одбојка 
- друга категорија: борилачки спортови 
(карате, џудо, теквондо, џију-џицу и др.)  
- трећа категорија: планинарсво, бициклизам, 
тенис, шах 
- четврта категорија: турнирска такмичења 
- пета категорија: ауто-мото спорт . 
(2) Спортови који нису обухваћени овом 
категоризацијом и нова спортска удружења 
која  буду формирани након доношења измјене 
овог Правилника сврставају се у пету 
категорију.  
 Категоризација свих осталих спортова 
ће бити извршена у складу са Правилником  о 
категоризацији спорта у Републици Српској и 
биће саставни дио новог Правилника општине 
Лопаре.  
 

Члан 3б. 
 

 Расподјела средстава спортским 
удружењима, вршиће се, поред примарних  
критеријума из члана 3. на основу позитивних 
параметара- додатних критеријума, као што су: 
- масовност спорта (број такмичара, број 
екипа) 
- трошкови такмичења 
- систем такмичења (ранг) у којем клуб 
редовно учествује 
- подаци о лиценцираним стручним спортским 
радницима у клубу 
- љекарски преглед спортиста  
- организованост рада  
- спортска инфраструктура 
- интерес грађана (публике) 
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- постигнути спортски резултати  клуба и 
појединаца у клубу, освојене медаље, освојена 
признања, освојени турнири и прва, друга и 
трећа мјеста на службеним такмичењима у 
претходном периоду.“  
 

Члан 5. 
  
 У члану 5. иза става 1. додаје се нови 
став 2. који гласи: 
„Општина може намјенски издвајати и 
додјељивати средства оним спортским 
удружењима чији је садржај и обим спортских 
активности и манифестација везан за општи 
или локални интерес.  

Од посебног интереса су и школски 
спорт и међушколска такмичења основних и 
средњих школа. Средства за школски спорт, 
сходно Правилнику о организовању школског 
спорта у Републици Српској, расподјељују се 
за следеће намјене: 
- школска такмичења, 
- превоз ученика на такмичења, 
- љекарски преглед ученика –учесника 
школских такмичења, 
- набавка пехара, медаља, диплома, 
захвалница побједницима на спортским 
такмичењима, 
- набавка спортске опреме за такмичења. 
 Организатор школског такмичења 
подноси захтјев за додјелу финансијских 
средстава за одржавање школског такмичења. 
Захтјев мора да садржи спецификацију јасно 
дефинисаних трошкова за такмичење.“ 
 

Члан 6. 
 

  Иза члана 5. додаје се нови чланови 
5а. који гласи: 
 

„Члан 5а. 
 

Општина ће посебном Одлуком 
одлучити које ће се традиционалне 
манифестације финансирати из општинског 
буџета. 
 Ранг традиционалних манифестација 
имају: 
а) Ђурђевданска улична трка, 
б) Васкршњи турнир у малом фудбалу у 
Пукишу,  
в) Сениорски турнир у малом фудбалу у 
Милином Селу,  
г) Традиционални ноћни фудбалски турнир у 
Корају,  
д) Меморијални турнир у малом фудбалу 
„Ранко Радић Цвика“ у Пељавама.“ 
 
 
 
 

Члан 7. 
 

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 
О П Ш Т И Н А  Л О П А Р Е 

Начелник  општине 
 
 
Број: 02/3-014-1/128   НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Датум, 20.06.2016.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
9.                 
               На основу члана 72. став 3.  Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број: 101/04, 42/05 и 118/05), чланова 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14), Начелник 
општине Лопаре  доноси 
 
 

П Р А В И Л Н И К  
о измјенама и допунама Правилника за 
додјелу једнократних новчаних помоћи 

ученицима и студентима 
  

Члан 1. 
 

 У   Правилнику  за додјелу 
једнократних новчаних помоћи ученицима и 
студентима („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 03/11) члан  9. мијења се и 
гласи: „Поступак проводи у првом степену 
Комисија за додјелу једнократних новчаних 
помоћи ученицима и студентима (у даљем 
тексту Комисија). 

Комисија има предсједника и два члана 
које посебним Рјешењем именује Начелник 
општине. 

Рјешењем из претходног става могу се 
именовати замјеник предсједника и замјеници 
чланова, који ће радити у случају привремене 
одсутности или спријечености за рад 
предсједника или члана комисије. 

Комисија ради у пуном саставу а 
одлуке се доносе натполовичном већином 
гласова. О раду Комисије сачињава се 
записник. Захтјеви поднешени за једнократну 
новчану помоћ, у правилу Комисија разматра 
једном мјесечно. Уколико постоји већи број 
захтјева за једнократну помоћ Комисија ће 
исте разматрати и више пута у мјесецу. “ 

 
Члан 2. 

 
Иза члана 9. додају се нови чланови 

9а., 9 б. и 9в. који гласе: 
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„Члан 9а. 

 
Студентима додипломских студија (I 

циклус студија) и ученицима основне и средње 
школе, може се одобрити једнократна новчана 
помоћ, уколико живе у тешким материјалним 
условима, а помоћ им је неопходна за 
плаћање нужних трошкова школовања 
(плаћања школарине, набавке уџбеника, 
израда семинарских или дипломских радова, 
трошкови обавезних вјежби и практичне 
наставе изван сједишта факултета – школе, 
трошкови превоза до школе, стручне 
екскурзије и сл.). 

 У посебним ситуацијама (изванредан 
резултат на такмичењу и остварени успех 
током школовања, тежи облик социјалне 
потребе, припадност рањивим групама, 
погоршање животних услова услед временских 
или других елементарних непогода и др), 
Начелник општине може додијелити 
једнократних новчаних помоћи ученицима и 
студентима без одлуке Комисије. 

 
Члан 9б. 

 
Сматраће се да студент односно 

ученик живи у тешкој материјалној ситуацији 
уколико испуњава неки од наведених следећих 
критерија. 

- Уколико је породица студента 
односно ученика корисник било 
каквог облика социјалне помоћи, 

- Ако приходи у породици не прелазе 
износ од 150,00 КМ по члану 
домаћинства, 

- Уколико се ради о породици са 
двоје или више студената и/или 
ученика, 

- Уколико у породици имају болесног 
члана, чије лијечење изискује веће 
материјалне трошкове, 

- Уколико ученик или студент није 
прималац стипендије нити какве 
друге помоћи за школовање 

- Ако је студент односно ученик 
дијете самохраних родитеља. 
 

Члан 9 в. 
 

Захтјев за једнократну новчану помоћ 
подноси се писменим путем Општинској 
управи општине Лопаре уз документацију којом 
се доказује материјални положај подносиоца 
захтјева и потреба за плаћањем одређених 
трошкова школовања. 

Једнократна помоћ за студенте може 
се одобрити у износу од 200 до 600 КМ, а за 
ученике од 100 до 400 КМ, што зависи од броја 
поднесених захтјева и планираних буџетских 

средстава за исплату једнократне помоћи, уз 
уважавање посебних критеријума: 

- Школа односно факултет и година 
школовања односно студирања, 

- Социјални критерији: број чланова 
породице, незапослени чланови, 
примаоци социјалне помоћи, број 
издржаваних чланова, два или 
више чланова који се школују и др.,  

- Успех током школовања односно 
студирања, 

- Остварени успеси на такмичењима. 
            Изузетно од става 2. овог члана 
Начелник општине може у посебно 
оправданим случајевима одобрити и већи 
износ једнократне помоћи, која у укупном 
износу додијељене новчане помоћи  не може 
износити више од 600,00 КМ у текућој 
календарској години у којој је поднесен захтјев. 
             Приједлог расподјеле једнократне 
помоћи са листом кандидата или појединачно 
одобрених помоћи  сачиниће Комисија, а 
коначну одлуку о одобравању једнократне 
новчане помоћи доноси Начелник општине.“ 

 
Члан 3. 

 
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 
О П Ш Т И Н А  Л О П А Р Е 

Начелник  општине 
 
 
Број: 02/3-014-1/129   НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Датум, 20.06.2016.        Др Радо Савић, с.р. 
_______________________________________ 
 
10.       

На основу члана 18. став (1) и члана 
90. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези са чланом 
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 набавке услуга 
превоза ријечног шљунка за потребе санације 
дијела локалног пута у Мјесној заједници 
Пирковци-„Ћатновача“ и дијела локалног пута 
у Мјесној заједници Тобут-засеок Докићи 
(Релеј) и Керовића гробље, у укупној количини 
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од 500 м3 .  
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 6.000,00 КМ без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга 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 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: 02/5-404-41-1/16       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 21.06.2016.          Др Радо Савић, с.р.  
________________________________________ 
 
11.                         
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-41-3/16 
Датум, 28.06.2016. 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 
ријечног шљунка за потребе санације дијела 
локалног пута у Мјесној заједници Пирковци-
„Ћатновача“ и дијела локалног пута у Мјесној 
заједници Тобут-засеок Докићи (Релеј) и 
Керовића гробље, у укупној количини од 500 
м

3, одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу Аутопревозник „ ЈАНКОВИЋ 
МИЛИСАВ“ Јабланица, након разматрања 

достављене понуде Понуђача, број: 8/16 од 
27.06.2016. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

6.000,00 КМ (словима: шестхиљада и 00/100 
КМ). Изабрани Понуђач није у систему ПДВ-а. 
 

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 
ријечног шљунка за потребе санације дијела 
локалног пута у Мјесној заједници Пирковци-
„Ћатновача“ и дијела локалног пута у Мјесној 
заједници Тобут-засеок Докићи (Релеј) и 
Керовића гробље, у укупној количини од 500 м3 

покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-41-1/16 од 
21.06.2016. 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 Аутопревозник „ ЈАНКОВИЋ 
МИЛИСАВ“ Јабланица, 23.06.2016. 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 Аутопревозник „ЈАНКОВИЋ 
МИЛИСАВ“ Јабланица, број: 8/16 од 
27.06.2016. 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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12.                       
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-40-3/16 
Датум, 27.06.2016. 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 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, одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу „МАЈЕВИЦА РЦ“ 
д.о.о. Мачковац-Лопаре, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 04/2016 од 
24.06.2016. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.996,70 КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 
7.016,00 КМ (словима: седамхиљада 
шеснаестстотина 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 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 покренут је Одлуком 
о покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-40-1/16 од 16.06.2016. 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 „МАЈЕВИЦА РЦ“ д.о.о. 
Мачковац-Лопаре, 23.06.2016. 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: 04/2016 од 24.06.2016. 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. 
________________________________________ 
 
13.                           

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 
који обухватају: набавку, испоруку и 
постављање 20 (двадесет) армирано 
бетонских стубова - 12 (дванаест) стубова 
N9/1000 и 8 (осам) стубова N9/315, за потребе 
обнављања оштећене нисконапонске електро-
мреже у Мјесној заједници Коњиковићи.  
 

II 
 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
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 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: 02/5-404-42-1/16        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 27.06.2016.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
14. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-42-3/16 
Датум, 30.06.2016. 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 који 
обухватају: набавку, испоруку и постављање 
20 (двадесет) армирано бетонских стубова - 12 
(дванаест) стубова N9/1000 и 8 (осам) стубова 
N9/315, за потребе обнављања оштећене 
нисконапонске електромреже у Мјесној 
заједници Коњиковићи, одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу  „СПОРТИНГ МБ“ 
д.о.о. Угљевик, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 65/16 од 
28.06.2016. године. 

 

Члан 2. 
 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.988,00 КМ, без ПДВ-а, односно 7.005,96 КМ 
(словима: седамхиљадапетстотина и 96/100 
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 који 
обухватају: набавку, испоруку и постављање 
20 (двадесет) армирано бетонских стубова - 12 
(дванаест) стубова N9/1000 и 8 (осам) стубова 
N9/315, за потребе обнављања оштећене 
нисконапонске електромреже у Мјесној 
заједници Коњиковићи покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-42-1/16 од 27.06.2016. 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 „СПОРТИНГ МБ“ д.о.о. Угљевик, 
27.06.2016. 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 СПОРТИНГ 
МБ“ д.о.о. Угљевик, број: 65/16 од 28.06.2016. 
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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15.                            
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-39-3/16 
Датум, 27.06.2016. 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 
асфалтирању приступног пута у Мјесној 
заједници Вукосавци – пут за Ериће, дужине 
85,00 метара и ширине 2,60 метара ( 225м2), 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
„Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 3657/16 од 24.06.2016. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.998,00 КМ, без ПДВ-а, односно 7.017,66 КМ 
(словима: седамхиљадаседамнаест и 66/100 
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 
асфалтирању приступног пута у Мјесној 
заједници Вукосавци – пут за Ериће, дужине 
85,00 метара и ширине 2,60 метара ( 
225м2)покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-39-1/16 
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 
односи на поступак Директног споразума. 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
је 5.998,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу „Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина, 
23.06.2016. 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 „Бијељина 
пут“ д.о.о. Бијељина, број: 3657/16 од 
24.06.2016. 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. 
________________________________________ 
 
16.                         
 
               На основу члана 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), Начелник општине Лопаре  
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о додјели једнократних новчаних средстава 
 

I 
 

 Одобравају се средства у укупном 
износу од 500,00 КМ из Буџета општине 
Лопаре ученицима генерације и то: 
 
- Јовани Јокић, ученици генерације деветог  
разреда  ОШ „Свети Сава“ Лопарe, у износу од 
150,00 КМ, 
 
- Александри Томић, ученици генерације 
деветог разреда ОШ „Вељко Чубриловић“ 
Прибој, у износу од 150,00 КМ  и 
 
- Васи Ђокићу, ученику генерације четвртог 
разреда СШЦ „Вук Караџић“ Лопаре у износу од 
200,00 КМ. 
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II 
 

 Средства се одобравају са позиције 
415200 Награде најбољим ученицима. За 
реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије. 
 

III 
 

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

РЕПУБЛИКА  СРПСКА  
ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
Начелник  општине  

 
 

Број: 02/3-014-1/138  НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ  
Датум: 27.06.2016.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
17. 
 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), 
Начелник општине Лопаре, д о н о с и  
 
 

О Д Л У К У  
о одржавању „Конференције беба 2016“  

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком утврђује се одржавање 
манифестације „Конференција беба 2016“ на 
подручју општине Лопаре. 
 

Члан 2. 
 

 Манифестација „Конференција беба 
2016“ ће се одржати 30.06.2016. године у 
сарадњи са Министарством породице, 
омладине и спорта Републике Српске. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности општине Лопаре. 
 

Члан 4. 
 

 Средства потребна за реализацију ове 
манифестације планирана су у буџету општине 
Лопаре на позицији 416100 „Пројекти подршке 
очувању пораста породице“.   
 

Члан 5. 
 

 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 

 
 

Број: 02/3-014-1/ 142   НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Датум, 29.06.2016.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
18.  
 На основу члана 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 4. „Одлуке о 
одржавању Конференције беба 2016“, број:        
02/3-014-1/142, Начелник општине Лопаре,      
д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели једнократних новчаних средстава 
 

I 
 

 Одобравају се средства у укупном 
износу од 150,00 КМ из Буџета општине 
Лопаре учесницима манифестације 
„Конференција беба 2016“ изабраним за 
предсједника и потпредсједника Конференције 
и то: 
 
- Стефану (Драган) Ракићу, најмлађој беби 
манифестације рођеном 01.06.2016. године, 
предсједнику Конференције у износу од 50,00 
КМ, 
 
- Филипу (Драган) Ракићу, најмлађој беби 
манифестације рођеном 01.06.2016. године, 
предсједнику Конференције у износу од 50,00 
КМ и 
 
- Милану (Иван) Гаврићу, најстаријој беби 
манифестације рођеном 21.01.2015. године, 
потпредсједнику Конференције у износу од 
50,00 КМ. 
 

II 
 

 Средства се одобравају са позиције 
416100 Пројекти подршке очувању пораста 
породице. За реализацију ове Одлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 
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III 
 

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

РЕПУБЛИКА  СРПСКА  
ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 02/3-014-1/142-1 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Датум: 30.06.2016.        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 изради појачања водовода Прибој на 
водозахвату Липовице. 
 

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: 02/5-404-43-1/16        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 06.07.2016.           Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 

20. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-43-3/16 
Датум, 07.07.2016. 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 изради 
појачања водовода Прибој на водозахвату 
Липовице, одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ д.о.о. Лопаре, 
након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 27/16 од 07.07.2016. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.998,60 КМ, без ПДВ-а, односно 7.018,36 КМ 
(словима: седамхиљада осамнаестстотина и 
36/100 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 
изради појачања водовода Прибој на 
водозахвату Липовице покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-43-1/16 од 06.07.2016. 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, 
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06.07.2016. 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: 27/16 од 07.07.2016. 
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. 
________________________________________ 
 
21.      

На основу члана 18. став (1) и члана 
90. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези са чланом 
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 набавке услуга 
превоза лапоровитог материјала и ријечног 
камена за санацију локалних и 
некатегорисаних путева у МЗ Прибој, Бријест и 
Подгора.  
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 3.500,00 КМ без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга 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 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: 02/5-404-44-1/16       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 07.07.2016.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
22. 
       
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-44-3/16 
Датум, 11.07.2016. 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 
лапоровитог материјала и ријечног камена за 
санацију локалних и некатегорисаних путева у 
МЗ Прибој, Бријест и Подгора, одлучено је да 
се уговор додијели Понуђачу Аутопревозник 
„ ЈАНКОВИЋ МИЛИСАВ“ Јабланица, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 18/16 од 11.07.2016. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

3.600,00 КМ (словима: трихиљаде 
шестстотина и 00/100 КМ). Изабрани Понуђач 
није у систему ПДВ-а. 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“, истовремено са 
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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 
лапоровитог материјала и ријечног камена за 
санацију локалних и некатегорисаних путева у 
МЗ Прибој, Бријест и Подгора покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-44-1/16 од 07.07.2016. 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 3.500,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу Аутопревозник „ ЈАНКОВИЋ 
МИЛИСАВ“ Јабланица, 11.07.2016. 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 Аутопревозник „ЈАНКОВИЋ 
МИЛИСАВ“ Јабланица, број: 18/16 од 
11.07.2016. 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. 
________________________________________ 
 
23.      

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 помоћ при 
изградњи породичне куће Јели Марјановић из 
Пушковца, којој је у току 2014. године клизиште 
уништило стамбени објекат 100% према 
процјени Комисије за процјену штете. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 4.273,50 КМ, без ПДВ-а.  
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2016. годину, са буџетске позиције 
416100-„Побољшање услова становања 
најугроженијих лица“. 
 

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: 02/5-404-45-1/16        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 08.07.2016.           Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
       
24. 
       
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-45-3/16 
Датум, 14.07.2016. 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 
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Члан 1. 
 

У поступку набавке грађевинског 
материјала за помоћ при изградњи породичне 
куће Јели Марјановић из Пушковца, којој је у 
току 2014. године клизиште уништило 
стамбени објекат 100% према процјени 
Комисије за процјену штете, одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу „INTERGAJ“ д.о.о. 
Бијељина, ПЈ Угљевик, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 675/16 од 
14.07.2016. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

4.272,65 КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 
4.999,00 КМ (словима: четирихиљаде 
деветстотинадеведесетдевет 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 грађевинског 
материјала за помоћ при изградњи породичне 
куће Јели Марјановић из Пушковца, којој је у 
току 2014. године клизиште уништило 
стамбени објекат 100% према процјени 
Комисије за процјену штете покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-45-1/16 од 08.07.2016. 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 4.273,50 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу „INTERGAJ“ д.о.о. Бијељина, ПЈ 
Угљевик, 11.07.2016. 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 „INTERGAJ“ д.о.о. Бијељина, ПЈ 
Угљевик, број: 675/16 од 14.07.2016. 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. 
________________________________________ 
 
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 
електроматеријала за обнављање 
нисконапонске електромреже у Мјесној 
заједници Коњиковићи, која је оштећена 
дјеловањем клизишта и поплава током 2014. и 
2015. године. 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.666,00 КМ, без ПДВ-а.  
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2016. годину, са буџетске позиције 
412800- „Трошкови комуналне инфраструктуре 
(заједничка комунална потрошња)“. 
 

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: 02/5-404-46-1/16       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 11.07.2016.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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26.  
      
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-46-3/16 
Датум, 13.07.2016. 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 електроматеријала 
за обнављање нисконапонске електромреже у 
Мјесној заједници Коњиковићи, која је 
оштећена дјеловањем клизишта и поплава 
током 2014. и 2015. године, одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу СТР „ ГВОЖЂАРА“ 
ЛОПАРЕ, након разматрања достављене 
понуде Понуђача од 13.11.2016. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.665,98 КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 
6.629,20 КМ (словима: шестхиљада 
шестстотинадвадесетдевет и 20/100 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 електро-
материјала за обнављање нисконапонске 
електромреже у Мјесној заједници 
Коњиковићи, која је оштећена дјеловањем 
клизишта и поплава током 2014. и 2015. године 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-46-1/16 од 
11.07.2016. 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 5.666,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу СТР „ ГВОЖЂАРА“ ЛОПАРЕ, 
11.07.2016. 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 СТР „ГВОЖЂАРА“ ЛОПАРЕ од 
13.07.2016. 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. 
________________________________________ 
 
27.                         

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 изградњи прве фазе зграде на мјесном 
гробљу у Козјаку, 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 



Страна 19                            Службени гласник општине Лопаре – број 6.                    22.07.2016. 
 

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: 02/5-404-47-1/16       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 11.07.2016.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
28. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-47-3/16 
Датум, 15.07.2016. 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 
изградњи прве фазе зграде на мјесном гробљу 
у Козјаку, општина Лопаре, одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу „PAPILON“ д.о.о. 
Челић, након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 179 од 14.07.2016. 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 
изградњи прве фазе зграде на мјесном гробљу 
у Козјаку, општина Лопаре, покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-47-1/16 од 11.07.2016. 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 „PAPILON“ д.о.о. Челић, 
13.07.2016. 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 „PAPILON“ 
д.о.о. Челић, број: 179 од 14.07.2016. 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. 
________________________________________ 
 
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 
30,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
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позиције буџетска резерва 416129, Недељку 
Митровићу из Лопара на име једнократног 
робног давања – пакета. 
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број: 02/1-400-1/20    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 23.06.2016.      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, Ђоки 
Гашићу 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: 02/1-1747/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 24.06.2016.         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 
150,00 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: 02/1-1786/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 24.06.2016.        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 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Миладину 
Лакићу из Бријеста за трошкове лијечења.  
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број: 02/1-1610/16     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 27.06.2016.      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, Сави 
Ђукановићу из Прибоја за трошкове лијечења.  

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број: 02/1-853/16        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 30.06.2016.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
34.   

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, Рамизу 
Мујкићу из Кораја 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: 02/1-1019/16      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 01.07.2016.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
35.   
               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 
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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 
131,00 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: 02/1-400-1/21     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 05.07.2016.        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 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Драгани 
Ристић 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: 02/1-1909/16      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 06.07.2016.        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 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Ђуки Анђић 
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: 02/1-1798/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.07.2016.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
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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 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Цвијанки 
Ђурић 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: 02/1-1680/16     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.07.2016.       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 
200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 416129, Жељку 
Дринићу 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: 02/1-1636/16   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.07.2016.     Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
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 
200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Цвијану 
Ристићу из Козјака за трошкове лијечења.  
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број: 02/1-1789/16   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.07.2016.     Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
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41. 
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, Небојши 
Томићу 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: 02/1-1676/16      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.07.2016.        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, Здравку 
Мићићу из Пељава за трошкове лијечења.  
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број: 02/1-1500/16     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.07.2016.       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 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Марини 
Гашић из Пирковаца за трошкове лијечења.  
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

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: 02/1-1469/16      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.07.2016.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
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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, Драги 
Петковићу 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: 02/1-1764/16      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 11.07.2016.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
   
45. 

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, Небојши 
Јовићу 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: 02/1-1949/16     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 13.07.2016.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
46. 

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, Ненаду 
Јовићу 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: 02/1-1826/16     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 15.07.2016.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
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47.  
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, Јовану 
Костадиновићу 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: 02/1-1804/16      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 18.07.2016.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
   
48. 

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, Јовану 
Радовановићу из Бријеста за трошкове 
лијечења.  

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број: 02/1-2042/16      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 19.07.2016.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
49.   

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, Госпи 
Бијелић 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“. 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број: 02/1-1950/16    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 22.07.2016.     Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
   
50. 

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, Перси 
Михајловић из Потраши 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: 02/1-2021/16    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 22.07.2016.     Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
   
51. 

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, Босиљки 
Секулић из Грађевине за трошкове лијечења.  
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број: 02/1-1917/16      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 22.07.2016.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
   
52. 

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, Радојки 
Панић из Прибоја за трошкове лијечења.  

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 



Страна 28                            Службени гласник општине Лопаре – број 6.                    22.07.2016. 
 

гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број: 02/1-798/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 25.07.2016.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
53.   
   
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
        ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
         Начелник општине 
 
Број: 02/3-014-1/149 
Датум, 05.07.2016. године 
 
 

На основу члана 43. и 72. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 
и 98/13), а у вези са чланом 60. и 79. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 4/14 и 11/14), Начелник општине 
Лопаре д о н о с и  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за  
интерни пријем радова 

 
Члан 1. 

 
У Комисију за интерни пријем радова 

изведених према Уговору о извођењу радова 
на санацији градских улица и локалног пута, 
општина Лопаре, број: BA-FERP-IDA-5529-
NCB-BL-W-16-069 именују се: 

 
1. Миле Митрић, грађевински инжењер 

из Лопара, за предсједника, 
2. Јово Лукић, грађевински инжењер из 

Лопара, за члана и 
3. Мира Радовановић, архитектонски 

техничар из Лопара, за члана.  
 

Члан 2. 
 

Задатак Комисије је да изврши увид у 
изведене радове и документацију на основу 
које су радови изведени, те да на основу истих 
сачини Записник о чињеничном стању 
утврђеном на лицу мјеста. 
 

Члан 3. 
 

Интерни пријем радова из тачке 1. овог 
Рјешења Комисија ће извршити 25.07.2016. 

године. 
 

Члан 4. 
 

 Раду Комисије обавезни су да 
присуствују: 
 
 1. Представник Извођача радова, 
 2. Надзорни орган и 
 3. Представници општине Лопаре 
 

Члан 5. 
 

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

 
   
ДОСТАВЉЕНО:           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
1. Члановима Комисије, Др Радо Савић, с.р.                                                     
2. Евиденцији и 
3. Архиви. 
________________________________________ 
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