
 
                                                                          
                                                                                   

                                       

 

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЛОПАРЕ 
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ГОДИНА 
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Гласник издаје Скупштина 
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Гласник излази по потреби 

 
                                                                      
                                                                                                                                               

АКТИ НАЧЕЛНИКА 
 
1. 

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 објекта за вјерске обреде на 
мјесном гробљу у Мртвици. 

 
II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.815,00 КМ, без урачунатога ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2016. годину, са буџетске позиције 

415200- „Заштита и санација вјерских 
објеката“. 
 

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: 02/5-404-57-1/16         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 01.09.2016.            Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
2.  
       
РЕПУБЛИКА СРПСКА   
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-57-3/16 
Датум, 07.09.2016. године 
      
   
 На основу члана 64. став 1. тачка б), 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
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(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 
6. 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 
објекта за вјерске обреде на мјесном гробљу у 
Мртвици, одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу „МАЈЕВИЦА РЦ“ д.о.о. Мачковац-
Лопаре, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 08/2016 од 06.09.2016. 
године. 

Члан 2. 
 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.813,89 КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 
6.802,00 КМ (словима: шестхиљада 
осамстотинадва 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 
објекта за вјерске обреде на мјесном гробљу у 
Мртвици, покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-57-1/16 
од 01.09.2016. 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 5.815,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу „МАЈЕВИЦА РЦ“ д.о.о. 
Мачковац-Лопаре, 05.09.2016. 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 „МАЈЕВИЦА РЦ“ д.о.о. Лопаре, број: 
08/2016 од 06.09.2016. 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.  
________________________________________
3.                

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 демонтажи постојеће столарије, као и 
израде и уградње нове ПВЦ столарије на 
Основној школи „Доситеј Обрадовић“ Бобетино 
Брдо. 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова 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: 02/5-404-58-1/16       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 06.09.2016.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________
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4.                      
       
РЕПУБЛИКА СРПСКА   
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-58-3/16 
Датум, 13.09.2016. 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 
демонтажи постојеће столарије, као и изради и 
уградњи нове ПВЦ столарије на Основној 
школи „Доситеј Обрадовић“ Бобетино Брдо, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
„DL INVEST“ д.о.о. Бијељина, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: ПО-00234 од 09.09.2016. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.108,20 КМ, без ПДВ-а, односно 5.976,59 КМ 
(словима: 
петхиљададеветстотинаседамдесетшест и 
59/100 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 
демонтажи постојеће столарије, као и изради и 
уградњи нове ПВЦ столарије на Основној 
школи „Доситеј Обрадовић“ Бобетино Брдо 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-58-1/16 од 
06.09.2016. 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 „DL INVEST“ д.о.о. Бијељина, 
08.09.2016. 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 „DL INVEST“ 
д.о.о. Бијељина, број: ПО-00234 од 09.09.2016. 
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.  
________________________________________
5.      

На основу члана 14. став (1), члана 18. 
став (1), члана 87. став (2), члана 88. и члана 
89. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 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 и 
испоруке каменог сепарисаног агрегата, 
фракције 0,00 – 60,00 mm за потребе санације 
локалних и некатегорисаних макадамских 
путева који су оштећени клизиштима и 
поплавама током 2014. и 2015. године у 
сљедећим Мјесним заједницама: Пушковац, 
Милино Село, Мртвица, Бобетино Брдо, Пукиш 
и Веселиновац, у укупној количини од 1.400 m3. 
. 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 48.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2016. годину. 
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III 
 

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

 
IV 
 

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

V 
 
 Ова Oдлука 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: 02/5-404-59-1/16       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 08.09.2016.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________
6.                                  
       
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
          Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-59-6/16 
Датум, 20.09.2016. 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), а у вези са чланом 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 избору најповољнијег понуђача у поступку 
набавке и испоруке каменог 

сепарисаног агрегата 
I 

 
Прихвата се препорука Комисије за 

јавне набавке, број: 02/5-404-59-5/16 од 
19.09.2016. године да се уговор за јавну 
набавку која обухвата набавку и испоруку 
каменог сепарисаног агрегата, фракције 0,00 – 
60,00 mm за потребе санације локалних и 
некатегорисаних макадамских путева који су 
оштећени клизиштима и поплавама током 

2014. и 2015. године у сљедећим Мјесним 
заједницама: Пушковац, Милино Село, 
Мртвица, Бобетино Брдо, Пукиш и 
Веселиновац, у укупној количини од 1.400 m3, 
додијели Понуђачу П.У.З.З. „МАЈЕВИЦА-
ТОБУТ“ ТОБУТ-ЛОПАРЕ, понуда број:  2/16 
од 16.09.2016. године, по Конкурентском 
захтјеву за достављање понуда, број: 02/5-404-
59-2/16 од 08.09.2016. године и Обавјештењу о 
набавци, број: 15-7-1-68-3-4/16 од 08.09.2016. 
године. 

 
II 
 

 Укупна вриједност уговора за 
предметну набавку износи 47.600,00 КМ, без 
ПДВ-а, односно 55.692,00 КМ (словима: 
педесетпетхиљадашестстотинадеведесетдва 
и 00/100), са урачунатим ПДВ-ом. 
 

III 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења 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-
59-1/16 од 08.09.2016. године. Јавна набавка 
проведена је путем Конкурентског захтјева за 
доставу понуда, број: 02/5-404-59-2/16 од 
08.09.2016. године. 
 Обавјештење о јавној набавци, број: 
15-7-1-68-3-4/16 од 08.09.2016. године 
објављено је на Порталу јавних набавки. 
 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 48.000,00 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган упутио је Захтјев за 
доставу понуда на адресе тројице понуђача: 
„Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина, П.У.З.З. 
„Мајевица-Тобут“ Лопаре и „Рудинг“ а.д. 
Угљевик. 

Захтјев за преузимање тендерске 
документације путем електронске поште 
упутио је један понуђач: „Араповац путеви“ 
д.о.о. Ратковићи-Челић.  

На адресу уговорног органа 
благовремено је стигла једна понуда: 

 
1. П.У.З.З. „МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“ Лопаре 
 
Комисија је благовремено извршила 

отварање пристигле понуде, дана 16.09.2016. 
године у 11:15h. Записник о отварању понуда је 
благовремено достављен понуђачу који је 
учествовао у поступку јавне набавке. 
 У поступку анализе пристиглих понуда 
Комисија је утврдила да је запримљена 1 
(једна) понуда, да није стигла ниједна 
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неблаговремена понуда и да је понуда 
понуђача П.У.З.З. „Мајевица-Тобут“ Тобут-
Лопаре прихватљива. 
 У поступку доношења ове Одлуке 
посебно су цијењене чињенице да је Комисија 
правилно и потпуно извршила оцјену 
квалификованости понуђача, те оцјену 
приспјеле понуде, сходно критеријумима из 
Тендерске документације. 
 У поступку оцјене проведеног поступка, 
Начелник општине није нашао пропусте, нити 
разлоге који би били основ за неприхватање 
препоруке Комисије за јавне набавке. 
 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. 
 Понуда Понуђача П.У.З.З. „Мајевица-
Тобут“ Тобут-Лопаре 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 7 (седам) дана од дана пријема ове Одлуке 
достави оригинал или овјерену копију 
Увјерења надлежног суда или органа управе 
код којег је регистрован кандидат/понуђач 
којим се потврђује да није под стечајем, нити је 
предмет стечајног поступка, да није предмет 
поступка ликвидације, односно да није у 
поступку обустављања пословне дјелатности. 

Остала документација из члана 45. 
став 2. достављена је уз Понуду. 

Уколико изабрани понуђач у горе 
наведеном року не достави тражену 
документацију уговорни орган  ће у складу са 
чланом 69. став 2. тачка д) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), поништити поступак јавне набавке. 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-
404-59-4/16 од 19.09.2016. 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 
- ПУЗЗ„МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“  
  Лопаре,                             Др Радо Савић, с.р. 
- евиденцији и 
- архиви. 
________________________________________ 
                                                
                  

7. 
На основу члана 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 
члана 8. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) те 
одредби Правилника о поступку додјеле 
уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о 
јавним набавкама БиХ („Службени гласник 
БиХ“, број: 104/14) 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 
медијског (радио-телевизијског) праћења 
општине Лопаре које обухвата сљедеће: 

- информисање грађана о раду 
начелника општине и Општинске управе 
општине   Лопаре, 

- информисање јавности о питањима 
која се разматрају на сједницама СО-е 
Лопаре, 
- информисање грађана о важним 

политичким, друштвеним, економским 
културним и спортским питањима, 

- праћење реализације инвестиција 
општине Лопаре, 
- емитовање разних огласа и 

обавјештења битних за становништво општине 
Лопаре, предвиђене у Анексу II дио Б Закона о 
јавним набавкама БиХ, на које се у складу са 
чланом 8. примјењује посебан режим 
предвиђен Законом о јавним набавкама. 

                                                                                                                                                           
II 
 

 За реализацију набавке из члана 1. ове 
Одлуке одобравају се финансијска средства у 
износу од 18.000,00 КМ, без урачунатога ПДВ-
а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2016. и 2017. годину. 
 

III 
 

 Закључење уговора или другог правног 
посла у циљу реализације предметне јавне 
набавке провест ће се у складу са 
овлаштењима утврђеним законом и општим 
актима уговорног органа. 

 
IV 

 
 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: 02/5-404-60-1/16          Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 13.09.2016. године Др Радо Савић, с.р.  
________________________________________
8.                           

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), члана 70. и члана 
8. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), Правилника о поступку додјеле уговора 
о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним 
набавкама („службени гласник БиХ“, број: 
104/14) и члана 36. 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 избору најповољнијег понуђача  
у поступку додјеле уговора о услугама 

из Анекса II дио Б  

 
I 

 
У поступку додјеле уговора о услугама 

из Анекса II дио Б, за који је на web страници 
општине Лопаре објављен позив, дана 
13.09.2016. године, а који се односи на набавку 
услуга медијског (радио-телевизијског) 
праћења општине Лопаре, понуду је доставио 
сљедећи понуђач: 
 

1. РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА „БН“ Д.О.О.  
    БИЈЕЉИНА 

 
II  

 
 Након разматрања приспјеле понуде 
установљено је да је понуда понуђача 
наведеног у тачки I ове Одлуке у потпуности 
испунила услове наведене у Позиву за 
достављање понуде, те је на основу тога 
прихваћена понуда: 
 

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА „БН“ Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА 

са понуђеном цијеном у износу од 18.000,00 
КМ без ПДВ-а,  

односно 21.060,00 КМ, са урачунатим ПДВ-
ом 

 

III 
 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-
404-60-5/16 од 21.09.2016. године је саставни 
дио ове Одлуке. 

 
IV 
  

Изабрани понуђач дужан је да у року 
од 7 (седам) дана од дана пријема ове Одлуке 
достави оригинале или овјерене копије 
докумената из члана 45. став 2. 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 69. став 2. тачка д) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14) поништити поступак јавне набавке. 

 
V 
 

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. 
 

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

VI 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и 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: 02/5-404-60-7/16        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 22.09.2016.           Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
9.       

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 
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О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке 
резервних дијелова са уградњом за возило 
Територијалне ватрогасне јединице Лопаре – 
DAIMLER BENZ 1922 AK и услуге сервиса 
истог. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 1.720,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова 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: 02/5-404-62-1/16      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 23.09.2016.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________
10.                     
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-62-3/16 
Датум, 11.10.2016. 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 резервних дијелова 
са уградњом за возило Територијалне 

ватрогасне јединице Лопаре – DAIMLER BENZ 
1922 AK и услуге сервиса истог, одлучено је да 
се уговор додијели Понуђачу „SPUTER“ д.о.о. 
Тузла, након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 10/2016 од 29.09.2016. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

1.719,00 КМ, без ПДВ-а, односно 2.011,23 КМ 
(словима: двијехиљадеједанаестстотина и 
23/100 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 резервних 
дијелова са уградњом за возило 
Територијалне ватрогасне јединице Лопаре – 
DAIMLER BENZ 1922 AK и услуге сервиса 
истог покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-62-1/16 
од 23.09.2016. 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 1.720,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу „SPUTER“ д.о.о. Тузла, 26.09.2016. 
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 „SPUTER“ 
д.о.о. Тузла, број: 10/2016 од 29.09.2016. 
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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11.       
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 
водоматеријала за изградњу водоводне мреже 
у Мјесној заједници Лопаре, насеље Митрићи. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 4.580,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова 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: 02/5-404-63-1/16       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 23.09.2016.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
12. 
       
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-63-3/16 
Датум, 30.09.2016. 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 водоматеријала за 
изградњу водоводне мреже у Мјесној 
заједници Лопаре, насеље Митрићи, одлучено 
је да се уговор додијели Понуђачу СТР 
„ ГВОЖЂАРА“ ЛОПАРЕ, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 42-09/16 
од 29.09.2016. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

4.589,72 КМ, без ПДВ-а, односно 5.370,00 КМ 
(словима: петхиљадатристотинеседамдесет 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 водома-
теријала за изградњу водоводне мреже у 
Мјесној заједници Лопаре, насеље Митрићи 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-63-1/16 од 
23.09.2016. 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 4.580,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу СТР „ ГВОЖЂАРА“ ЛОПАРЕ, 
26.09.2016. 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 СТР 
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„ГВОЖЂАРА“ ЛОПАРЕ, понуда број: 42-09/16 
од 29.09.2016. 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 исте.  
 
      
       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), 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 
мамографских касета и филмова за потребе 
вршења мамографских прегледа који ће се 
обављати у ЈЗУ Дом здравља Лопаре. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 4.175,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова 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: 02/5-404-61-1/16         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум,16.09.2016.             Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 

14.       
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-61-3/16 
Датум, 21.09.2016. 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 мамографских 
касета и филмова за потребе вршења 
мамографских прегледа који ће се обављати у 
ЈЗУ Дом здравља Лопаре, одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 
СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ 
„MEDICOM“ БИЈЕЉИНА, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 2410-676 
од 19.09.2016. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

4.175,00 КМ, без ПДВ-а, односно 4.884,75 КМ 
(словима: 
четирихиљадеосамстотинаосамдесетчетири и 
75/100 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 мамографских 
касета и филмова за потребе вршења 
мамографских прегледа који ће се обављати у 
ЈЗУ Дом здравља Лопаре покренут је Одлуком 
о покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-61-1/16 од 16.09.2016. 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. 



Страна 10                            Службени гласник општине Лопаре – број 13.                   30.12.2016. 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
је 4.175,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И 
УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ „MEDICOM“ 
БИЈЕЉИНА 16.09.2016. 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 ПРЕДУЗЕЋЕ 
ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ 
„MEDICOM“ БИЈЕЉИНА, понуда број: 2410-
676 од 19.09.2016. 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 исте.  
 
      
       Н А Ч Е Л Н И К  
   Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________
15.                                                                                

На основу члана 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 
члана 8. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) те 
одредби Правилника о поступку додјеле 
уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о 
јавним набавкама БиХ („Службени гласник 
БиХ“, број: 66/16) 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 
медијског-телевизијског праћења општине 
Лопаре, које обухвата сљедеће: 
- информисање грађана о раду начелника 
општине и Општинске управе општине Лопаре, 
- информисање јавности о питањима која се 
разматрају на сједницама СО-е Лопаре, 
- информисање грађана о важним политичким, 
друштвеним, економским културним и 
спортским дешавањима, 
- емитовање разних огласа, обавјештења и 
честитки битних за становништво општине 
Лопаре, предвиђене у Анексу II дио Б Закона о 

јавним набавкама БиХ, на које се у складу са 
чланом 8. примјењује посебан режим 
предвиђен Законом о јавним набавкама. 

                                                                                                                                                                                                                                   
II 
 

 За реализацију набавке из члана 1. ове 
Одлуке одобравају се финансијска средства у 
износу од 1.600,00 КМ, без урачунатога ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2016. годину. 
 

III 
 

 Закључење уговора или другог правног 
посла у циљу реализације предметне јавне 
набавке провест ће се у складу са 
овлаштењима утврђеним законом и општим 
актима уговорног органа. 

 
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: 02/5-404-65-1/16      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 10.10.2016.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________
16.      

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), члана 70. и члана 
8. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), Правилника о поступку додјеле уговора 
о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним 
набавкама („службени гласник БиХ“, број: 
66/16) и члана 36. 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 избору најповољнијег понуђача  

у поступку додјеле уговора о услугама из 
Анекса II дио Б  

 
I 

 
У поступку додјеле уговора о услугама 

из Анекса II дио Б, за који је на web страници 
општине Лопаре објављен позив, дана 
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10.10.2016. године, а који се односи на набавку 
услуга медијског-телевизијског праћења 
општине Лопаре, понуду је доставио сљедећи 
понуђач: 
 

1. „ХИТ“ Д.О.О. БРЧКО 
 
II  

 
 Након разматрања достављене понуде 
установљено је да је понуда понуђача 
наведеног у тачки I ове Одлуке у потпуности 
испунила услове наведене у Позиву за 
достављање понуде, те је на основу тога 
прихваћена понуда: 
 

„ХИТ“ Д.О.О. БРЧКО 
са понуђеном цијеном у износу од 1.600,02 

КМ без ПДВ-а,  
односно 1.872,02 КМ, са урачунатим ПДВ-ом 
 

III 
 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-
404-65-5/16 од 26.10.2016. године је саставни 
дио ове Одлуке. 

 
IV 
 

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. 
 

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

V 
 

 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: 02/5-404-65-7/16      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 27.10.2016.         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), 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 оштећене 
нисконапонске електромреже у Мјесној 
заједници Коњиковићи, локалитет 
„Површнице“. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.934,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова 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: 02/5-404-64-1/16       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 10.10.2016.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
18.       
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-64-3/16 
Датум, 18.10.2016. године 
       
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
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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 оштећене нисконапонске 
електромреже у Мјесној заједници 
Коњиковићи, локалитет „Површнице“, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
СТР „ ГВОЖЂАРА“ ЛОПАРЕ, након 
разматрања достављене понуде Понуђача од 
17.10.2016. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.894,04 КМ, без ПДВ-а, односно 6.896,02 КМ 
(словима: 
шестхиљадаосамстотинадеведесетшест и 
02/100 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 електрома-
теријала за обнављање оштећене 
нисконапонске електромреже у Мјесној 
заједници Коњиковићи, локалитет 
„Површнице“, покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-64-1/16 од 10.10.2016. 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 5.934,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу СТР „ ГВОЖЂАРА“ ЛОПАРЕ, 
11.10.2016. 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 СТР 
„ГВОЖЂАРА“ ЛОПАРЕ, од 17.10.2016. 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 исте.  
 
      
       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 локалних и некатегорисаних 
путева у Мјесним заједницама Прибој, 
Подгора, Пељаве и Тобут. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.985,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова 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“. 
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Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 

 
 

Број: 02/5-404-66-1/16       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 20.10.2016.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
20. 
       
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-66-3/16 
Датум, 25.10.2016. 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 
локалних и некатегорисаних путева у Мјесним 
заједницама Прибој, Подгора, Пељаве и Тобут, 
у свему према извршеном предмјеру, одлучено 
је да се уговор додијели Понуђачу УСЛУЖНО-
РОВОКОПАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ „ИСКОП 
НЕГО“ ПРИБОЈ, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 4/16 од 
25.10.2016. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.985,00 КМ (словима: петхиљада деветстотин 
аосамдесетпет 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 радова на 
санацији локалних и некатегорисаних путева у 
Мјесним заједницама Прибој, Подгора, 

Пељаве и Тобут покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-66-1/16 од 20.10.2016. 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 5.985,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу УСЛУЖНО-РОВОКОПАЧКА 
ДЈЕЛАТНОСТ „ИСКОП НЕГО“ ПРИБОЈ, 
24.10.2016. 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 УСЛУЖНО-
РОВОКОПАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ „ИСКОП НЕГО“ 
ПРИБОЈ, број: 4/16 од 25.10.2016. 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), 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 мрког 
угља, калоричне вриједности од 18,200 до 
18,400 кј/kg за потребе гријања зграде 
Општинске управе општине Лопаре до краја 
текуће 2016. године. 
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II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2016. годину, са буџетске позиције 
412200-„Трошкови енергије угаљ и струја“. 
 

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: 02/5-404-67-1/16        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 27.10.2016.           Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
22. 
       
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-67-3/16 
Датум, 04.11.2016. године 
      
   
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 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 мрког угља, 
калоричне вриједности од 18,200 до 18,400 
kj/kg за потребе гријања зграде Општинске 
управе општине Лопаре до краја текуће 2016. 
године, одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу „GREGO-GTP“ д.о.о. Калесија, 
након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 35-10/16 од 28.10.2016. године. 

Члан 2. 
 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.982,80 КМ, без ПДВ-а, односно 6.999,88 КМ 
(словима: 
шестхиљададеветстотинадеведесетдевет и 
88/100 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 мрког угља, 
калоричне вриједности од 18,200 до 18,400 
kj/kg за потребе гријања зграде Општинске 
управе општине Лопаре до краја текуће 2016. 
године покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-67-1/16 
од 27.10.2016. 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 „GREGO-GTP“ д.о.о. Калесија, 
28.10.02016. 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 „GREGO-
GTP“ д.о.о. Калесија, број: 35-10/16 од 
28.10.2016. 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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23. 
На основу члана 18. став (1), члана 87. 

став (2), члана 88. и члана 64. став (1) тачка б) 
Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине („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 
намирница за спремање топлог оброка 
запосленима у Општинској управи општине 
Лопаре за 2017. годину. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 40.790,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2017. годину, са буџетске ставке 
„Накнаде трошкова запослених“, економски код 
411200.  
 

III 
 

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

 
IV 
 

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

V 
 
 Ова Oдлука 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: 02/5-404-68-1/16          Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 04.11.2016.             Др Радо Савић, с.р.  
________________________________________
                         
       
 

24. 
 
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
       Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-68-6/16 
Датум, 17.11.2016. 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), а у вези са чланом 36. став 1. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова општине Лопаре („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 избору најповољнијег понуђача у 
поступку јавне набавке намирница 
за спремање топлог оброка за  

2017. годину 
 
I 
 

Прихвата се препорука Комисије за 
јавне набавке, број: 02/5-404-68-5/16 од 
16.11.2016. године да се уговор за јавну 
набавку намирница за спремање топлог 
оброка запосленима у Општинској управи 
општине Лопаре за 2017. годину, додијели 
Понуђачу ТРГОВИНСКА РАДЊА „ДАР“ 
ПИРКОВЦИ, ОПШТИНА ЛОПАРЕ, понуда 
број:  14/16 од 14.11.2016. године, по 
Конкурентском захтјеву за достављање 
понуда, број: 02/5-404-68-2/16 од 04.11.2016. 
године и Обавјештењу о набавци, број: 15-7-1-
75-3-5/16 од 04.11.2016. године. 

 
II 
 

 Укупна вриједност уговора за 
предметну набавку износи 39.649,72 КМ, без 
ПДВ-а, односно 46.390,17 КМ (словима: 
четрдесетшестхиљадатристотинедеведесет и 
17/100), са урачунатим ПДВ-ом. 
 

III 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења 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-
68-1/16 од 04.11.2016. године. Јавна набавка 
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проведена је путем Конкурентског захтјева за 
достављање понуда, број: 02/5-404-68-2/16 од 
04.11.2016. године. 
 Обавјештење о јавној набавци, број: 
15-7-1-75-3-5/16 од 04.11.2016. године 
објављено је на Порталу јавних набавки. 
 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 40.790,00 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган упутио је Захтјев за 
доставу понуда на адресе тројице понуђача: 
СТР „ТАЊА“ Брусница - Лопаре, ТР „ДАР“ 
Пирковци - Лопаре и „ЈОЛА“ д.о.о. Пирковци - 
Лопаре. 

Захтјев за преузимање тендерске 
документације путем електронске поште 
упутио је један понуђач: „ПРИМАПРОМ“ д.о.о. 
Бања Лука.  

На адресу уговорног органа 
благовремено је стигла једна понуда: 

 
1. ТР „ДАР“ Пирковци - Лопаре 
У поступку анализе пристиглих понуда 

Комисија је утврдила да је запримљена 1 
(једна) понуда, да није стигла ниједна 
неблаговремена понуда и да је понуда 
понуђача ТР „ДАР“ Пирковци - Лопаре 
прихватљива. 

Комисија је благовремено извршила 
отварање пристигле понуде, дана 15.11.2016. 
године у 11:15h. Записник о отварању понуда је 
благовремено достављен понуђачу који је 
учествовао у поступку јавне набавке. 
 У поступку доношења ове Одлуке 
посебно су цијењене чињенице да је Комисија 
правилно и потпуно извршила оцјену 
квалификованости понуђача, те оцјену 
приспјеле понуде, сходно критеријумима из 
Тендерске документације. 
 У поступку оцјене проведеног поступка, 
начелник општине није нашао пропусте, нити 
разлоге који би били основ за неприхватање 
Препоруке Комисије за јавне набавке. 
 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. 
 Понуда Понуђача ТР „ДАР“ Пирковци - 
Лопаре 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 7 (седам) дана од дана пријема ове Одлуке 
достави оригинале или овјерене копије 
документације којом потврђује  вјеродостојност 
достављене изјаве и испуњеност услова из 
члана 45. став 2. тачке од а) до д) Закона о 
јавним набавкама БиХ. 

Уколико изабрани понуђач у горе 
наведеном року не достави тражену 

документацију уговорни орган  ће у складу са 
чланом 69. став 2. тачка д) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), поништити поступак јавне набавке. 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-
404-68-4/16 од 16.11.2016. 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 
- ТР „ДАР“ Пирковци –  
  Лопаре,                            Др Радо Савић, с.р. 
- евиденцији и 
- архиви. 
________________________________________
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 опреме и 
материјала, са монтажом, уградњом и 
испоруком, за опремање котловнице за 
централно гријање у згради Основног суда у 
Лопарама. 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 1.600,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова 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 



Страна 17                            Службени гласник општине Лопаре – број 13.                   30.12.2016. 
 

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: 02/5-404-69-1/16        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 08.11.2016.           Др Радо Савић, с.р.  
________________________________________ 
 
26.                     
       
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-69-3/16 
Датум, 24.11.2016. године 
      
   
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 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 опреме и 
материјала, са монтажом, уградњом и 
испоруком, за опремање котловнице за 
централно гријање у згради Основног суда у 
Лопарама, одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу „TEHNOMETAL RADIŠA“ д.о.о. 
Батковић, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 35/16 од 16.11.2016. 
године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

1.600,00 КМ, без ПДВ-а, односно 1.872,00 КМ 
(словима: 
једнахиљадаосамстотинаседамдесетдва 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 опреме и 
материјала, са монтажом, уградњом и 
испоруком, за опремање котловнице за 
централно гријање у згради Основног суда у 
Лопарама покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-69-1/16 
од 08.11.2016. 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 1.600,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу „TEHNOMETAL RADIŠA“ д.о.о. 
Батковић, 16.11.2016. 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 
„TEHNOMETAL RADIŠA“ д.о.о. Батковић, број: 
35/16 од 16.11.2016. 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. 
      
РЕПУБЛИК А  СРПСКА  
ОПШТИНА  ЛОПАРЕ  
НН АА ЧЧ ЕЕ ЛЛ НН ИИ КК   ОО ППШШ ТТ ИИ НН ЕЕ   
 
Број: 02/3-014-1/261 
Датум, 09.11.2016. године 
 
 
 На основу члана 18. став 2. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник Босне и 
Херцеговине, број: 39/14), члана 72. став 3. 
тачка 18. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске, број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), Одлуке о 
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дугорочном задужењу општине Лопаре у 
оквиру „Пројекат хитног опоравка од поплава“, 
број: 01/1-022-1-67/15 од 18.09.2015. године 
(„Службени гласник општине Лопаре, број: 
7/15), Уговорa о под-кредиту између Владе 
Републике Српске-Министарство финансија и 
општине Лопаре, број: 02/1-014-11 од 
10.02.2016. године, као и Меморандума о 
разумијевању између Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске, Јединице за координацију 
пољопривредних пројеката и општине Лопаре, 
број: 02/1-014-43 од 07.04.2016. године, 
начелник општине Лопаре д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о јавној набавци радова 

 
Члан 1. 

 
 У циљу реализације активности 
предвиђених Пројектом хитног опоравка од 
поплава, одобрава се покретање поступка 
јавне набавке радова на санацији локалних 
путева у Мјесним заједница Подгора, Корај, 
Лопаре Село и Јабланица, општина Лопаре 
коју је покренуло Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС 
- Јединица за координацију пољопривредних 
пројеката. 
 

Члан 2. 
 

 Укупна процијењена вриједност јавне 
набавке за извођење радова из члана 1. ове 
Одлуке износи 85.000,00 КМ (са урачунатим 
ПДВ-ом). 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке задужена је 
Јединица за координацију пољопривредних 
пројеката при Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике 
Српске. 
 

Члан 4. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
  
 На основу Споразума о финансирању 
између Свјетске банке-Међународне 
асоцијације за развој (у даљем тексту: ИДА) и 
Босне и Херцеговине по хитном пројекту 
опоравка од поплава, закљученог 21.07.2014. 
године, Пројектног споразума између ИДА и 

Републике Српске, закљученог 04.08.2014. 
године, Супсидијарног споразума између 
Босне и Херцеговине и Републике Српске, 
закљученог дана 27.08.2014. године, Одлуке 
Народне скупштине Републике Српске о 
прихватању задужења по пројекту („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 63/14), 
Одлуке Владе Републике Српске о алокацији 
кредитних средстава Свјетске банке-
Међународне асоцијације за развој по хитном 
пројекту опоравка од поплава, број: 04/1-012-2-
2351/15 од 22.10.2015. године („Службени 
гласник Републике Српске, број: 89/15), између 
Владе Републике Српске-Министарство 
финансија и општине Лопаре закључен је 
Уговор о под-кредиту, број: 18, дана 
10.02.2016. године и за набавку радова из 
члана 1. ове Одлуке одобрен је износ од 
460.000 СРД, што је еквивалентно износу cca 
1.132.000,001 

КМ по курсу Централне банке 
Босне и Херцеговине на дан 11.09.2015. 
године. 
 Укупна средства ће се реализовати у 
складу са предвиђеним роковима и по 
планираној динамици за извођење радова 
наведених у члану 1. ове Одлуке, на основу 
претходно донесене Одлуке о дугорочном 
кредитном задужењу општине Лопаре код 
Свјетске банке-Међународне асоцијације за 
развој, ради обезбјеђења средстава по 
„Хитном пројекту опоравка од поплава“ за 
финансирање санације и реконструкције 
локалне инфраструктуре оштећене усљед 
поплава, број: 01/1-022-1-67/15 од 18.09.2015. 
године („Службени гласник општине Лопаре, 
број: 7/15). 
 У складу са чланом 10. став 1. тачка ц) 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Босне и Херцеговине“, број: 39/14) ова јавна 
набавка је изузета од примјене Закона о 
јавним набавкама. 
  
ПРИЛОГ: 
1. Одлука о дугорочном кредитном задужењу 
    општине Лопаре, број: 01/1-022-1-67/15  
    од 18.09.2015. године. 
  
      
         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
            Др Радо Савић, с.р. 
            
ДОСТАВЉЕНО: 
1. Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде РС-Јединица за координацију  
    пољопривредних пројеката, 
2. Начелнику општине Лопаре,  
3. Одјељењу за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове, 
4. Одјељењу за финансије и 
5. Архиви. 
________________________________________ 
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28. 
РЕПУБЛИК А  СРПСКА  
 ОПШТИНА  ЛОПАРЕ  
НН АА ЧЧ ЕЕ ЛЛ НН ИИ КК   ОО ППШШ ТТ ИИ НН ЕЕ   
 
Број: 02/3-014-1/262 
Датум, 09.11.2016. године 
 
 На основу члана 18. став 2. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник Босне и 
Херцеговине, број: 39/14), члана 72. став 3. 
тачка 18. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске, број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), Одлуке о 
дугорочном задужењу општине Лопаре у 
оквиру „Пројекат хитног опоравка од поплава“, 
број: 01/1-022-1-67/15 од 18.09.2015. године 
(„Службени гласник општине Лопаре, број: 
7/15), Уговорa о под-кредиту између Владе 
Републике Српске-Министарство финансија и 
општине Лопаре, број: 02/1-014-11 од 
10.02.2016. године, као и Меморандума о 
разумијевању између Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске, Јединице за координацију 
пољопривредних пројеката и општине Лопаре, 
број: 02/1-014-43 од 07.04.2016. године, 
начелник општине Лопаре д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о јавној набавци радова 

 
Члан 1. 

 
 У циљу реализације активности 
предвиђених Пројектом хитног опоравка од 
поплава, одобрава се покретање поступка 
јавне набавке радова на санацији 
водозахвата на извориштима Рисовац, 
Веселиновац и Јабланица, као и водотока у 
Лопарама, општина Лопаре коју је покренуло 
Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде РС - Јединица за координацију 
пољопривредних пројеката. 
 

Члан 2. 
 

 Укупна процијењена вриједност јавне 
набавке за извођење радова из члана 1. ове 
Одлуке износи 140.000,00 КМ (са урачунатим 
ПДВ-ом). 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке задужена је 
Јединица за координацију пољопривредних 
пројеката при Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске. 
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
  
 На основу Споразума о финансирању 
између Свјетске банке-Међународне 
асоцијације за развој (у даљем тексту: ИДА) и 
Босне и Херцеговине по хитном пројекту 
опоравка од поплава, закљученог 21.07.2014. 
године, Пројектног споразума између ИДА и 
Републике Српске, закљученог 04.08.2014. 
године, Супсидијарног споразума између 
Босне и Херцеговине и Републике Српске, 
закљученог дана 27.08.2014. године, Одлуке 
Народне скупштине Републике Српске о 
прихватању задужења по пројекту („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 63/14), 
Одлуке Владе Републике Српске о алокацији 
кредитних средстава Свјетске банке-
Међународне асоцијације за развој по хитном 
пројекту опоравка од поплава, број: 04/1-012-2-
2351/15 од 22.10.2015. године („Службени 
гласник Републике Српске, број: 89/15), између 
Владе Републике Српске-Министарство 
финансија и општине Лопаре закључен је 
Уговор о под-кредиту, број: 18, дана 
10.02.2016. године и за набавку радова из 
члана 1. ове Одлуке одобрен је износ од 
460.000 СРД, што је еквивалентно износу cca 
1.132.000,001 

КМ по курсу Централне банке 
Босне и Херцеговине на дан 11.09.2015. 
године. 
 Укупна средства ће се реализовати у 
складу са предвиђеним роковима и по 
планираној динамици за извођење радова 
наведених у члану 1. ове Одлуке, на основу 
претходно донесене Одлуке о дугорочном 
кредитном задужењу општине Лопаре код 
Свјетске банке-Међународне асоцијације за 
развој, ради обезбјеђења средстава по 
„Хитном пројекту опоравка од поплава“ за 
финансирање санације и реконструкције 
локалне инфраструктуре оштећене усљед 
поплава, број: 01/1-022-1-67/15 од 18.09.2015. 
године („Службени гласник општине Лопаре, 
број: 7/15). 
 У складу са чланом 10. став 1. тачка ц) 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Босне и Херцеговине“, број: 39/14) ова јавна 
набавка је изузета од примјене Закона о 
јавним набавкама. 
  
ПРИЛОГ: 
1. Одлука о дугорочном кредитном задужењу 
    општине Лопаре, број: 01/1-022-1-67/15  
    од 18.09.2015. године. 
 
      
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                      Др Радо Савић, с.р. 
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ДОСТАВЉЕНО: 
1. Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде РС-Јединица за координацију  
    пољопривредних пројеката, 
2. Начелнику општине Лопаре,  
3. Одјељењу за просторно уређење и 

стамбено  
    комуналне послове, 
4. Одјељењу за финансије и 
5. Архиви. 
________________________________________ 
 
29. 

На основу члана 18. став (1), члана 87. 
став (2), члана 88. и члана 64. став (1) тачка б) 
Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине („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 пића и 
напитака за чајну кухињу и средстава за 
одржавање хигијене у Општинској управи 
општине Лопаре за 2017. годину. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 7.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2017. годину, са буџетских ставки 
412900 - „Репрезентација СО-е и Кабинета 
начелника и 412300 - „Набавка материјала“. 
 

III 
 

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

 
IV 

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

V 
 
 Ова Oдлука 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: 02/5-404-70-1/16         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 17.11.2016.            Др Радо Савић, с.р.  
________________________________________ 
 
30.                         
       
РЕПУБЛИК А  СРПСКА  
ОПШТИНА  ЛОПАРЕ  
НН АА ЧЧ ЕЕ ЛЛ НН ИИ КК   ОО ППШШ ТТ ИИ НН ЕЕ   
 
Број: 02/5-404-70-2-1/16 
Датум, 24.11.2016. године 
 
 

На основу члана 53. став 6. и члана 56. 
Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14), у 
поступку јавне набавке пића и напитака за 
чајну кухињу и средстава за одржавање 
хигијене у Општинској управи општине Лопаре 
за 2017. годину, начелник општине Лопаре,     
д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о измјени тендерске документације 

 
Члан 1. 

 
 У Тендерској документацији број: 02/5-
404-70-2/16 од 18.11.2016. године, а која се 
односи на набавку пића и напитака за чајну 
кухињу и средстава за одржавање хигијене у 
Општинској управи општине Лопаре за 2017. 
годину Анекс 2. - Образац за цијену понуде-
спецификација робе се мијења због упућивања 
на одређене марке или типове у техничкој 
спецификацији робе, што је противно члану 54. 
став 9. Закона о јавним набавкама БиХ.  
 

Члан 2. 
 

 У Тендерској документацији број: 02/5-
404-70-2/16 од 18.11.2016. године, а која се 
односи на набавку пића и напитака за чајну 
кухињу и средстава за одржавање хигијене у 
Општинској управи општине Лопаре за 2017. 
годину у поглављу IV тачка 10. Мјесто, датум и 
вријеме за пријем понуда, мијења се у дијелу 
који се односи на датум и гласи:  
 „Датум: 02.12.2016. године“. 
 

Члан 3. 
 

 У Тендерској документацији број: 02/5-
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404-70-2/16 од 18.11.2016. године, а која се 
односи на набавку пића и напитака за чајну 
кухињу и средстава за одржавање хигијене у 
Општинској управи општине Лопаре за 2017. 
годину у поглављу IV тачка 11. Мјесто, датум и 
вријеме отварања понуда, мијења се у дијелу 
који се односи на датум и гласи:  
 „Датум: 02.12.2016. године“. 
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и иста је саставни дио Тендерске 
документације број: 02/5-404-70-2/16 од 
18.11.2016. године. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Уговорни орган општина Лопаре дана 
18.11.2016. године објавио је Порталу јавних 
набавки обавјештење о набавци пића и 
напитака за чајну кухињу и средстава за 
одржавање хигијене у Општинској управи 
општине Лопаре за 2017. године по 
Конкурентском захтјеву. Тендерска 
документација је уредно достављена 
понуђачима. Саставни дио тендерске 
документације је и Образац за цијену понуде-
спецификација робе. 
 Од стране заинтересованих понуђача 
затражена су одређена појашњења у вези 
тражене робе. Уговорни орган је приступио 
поновном разматрању тендерске 
документације у дијелу који се односи на 
спецификацију робе и утврдио пропусте у 
погледу навођења тражене робе, сходно чему 
је и извршио исправку техничке спецификације 
и обавијестио заинтересоване понуђаче о 
извршеним исправкама. С обзиром да 
предметне исправке могу довести до 
накнадног прилагођавања понуда понуђача, 
раније дефинисани рок за пријем понуда је 
продужен, како је и наведено у диспозитиву. 
 Саставни дио ове Одлуке је и Образац 
за цијену понуде са измијењеном техничком 
спецификацијом робе. 
      
       
ДОСТАВЉЕНО:              НАЧЕЛНИК 
1. Понуђачима који су       Др Радо Савић, с.р. 
    преузели ТД, 
2. Евиденцији и 
3. Архиви. 
________________________________________ 
 
31.       

На основу члана 18. став (1), члана 87. 
став (2), члана 88. и члана 64. став (1) тачка б) 
Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине („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 пића и 
напитака за чајну кухињу и средстава за 
одржавање хигијене у Општинској управи 
општине Лопаре за 2017. годину. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 7.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2017. годину, са буџетских ставки 
412900 - „Репрезентација СО-е и Кабинета 
начелника и 412300 - „Набавка материјала“. 
 

III 
 

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

 
IV 
 

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

V 
 
 Ова Oдлука 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: 02/5-404-70-1/16          Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 17.11.2016.             Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
32. 
       
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
          Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-70-7/16 
Датум, 12.12.2016. године 
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На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. и 3. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), а у вези са чланом 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 јавне набавке пића и напитака 

за чајну кухињу и средстава за 
одржавање хигијене у Општинској 

управи општине Лопаре за 2017. годину  

  
I 
 

Прихвата се Препорука Комисије за 
јавне набавке, број: 02/5-404-70-6/16 од 
09.12.2016. године да се уговор за јавну 
набавку пића и напитака за чајну кухињу и 
средстава за одржавање хигијене у 
Општинској управи општине Лопаре за 2017. 
годину додијели Понуђачу ТРГОВИНСКА 
РАДЊА „ДАР“ ЛОПАРЕ, понуда број: 17/2016 
од 30.11.2016. године, по Конкурентском 
захтјеву за достављање понуда, број: 02/5-404-
70-2/16 од 18.11.2016. године и Обавјештењу о 
набавци, број: 15-7-1-76-3-7/16 од 18.11.2016. 
године. 

 
II 
 

 Укупна вриједност уговора за 
предметну набавку износи 6.216,89 КМ, без 
ПДВ-а, односно 7.273,76 КМ (словима: 
седамхиљададвијестотинеседамдесеттри и 
76/100), са урачунатим ПДВ-ом. 
 

III 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења 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-
70-1/16 од 17.11.2016. године. Јавна набавка 
проведена је путем Конкурентског захтјева за 
доставу понуда, број: 02/5-404-70-2/16 од 
18.11.2016. године. 
 Обавјештење о јавној набавци, број: 
15-7-1-76-3-7/16 од 18.11.2016. године 
објављено је на Порталу јавних набавки. 
 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 7.000,00 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган упутио је Захтјев за 
доставу понуда на адресе тројице понуђача и 
то: ТР „ДАР“ Лопаре, СТР „ТАЊА“ Брусница и 
„ЈОЛА“ д.о.о. Лопаре, истовремено са слањем 
обавјештења о набавци на Портал ЈН, 
18.11.2016. године.  

Захтјев за преузимање тендерске 
документације путем електронске поште 
упутила су двојица понуђача: „ПРИМАПРОМ“ 
д.о.о. Бања Лука и „ЛАЛА И ЛАЋО“ д.о.о. 
Бијељина. 

На адресу уговорног органа су 
благовремено стигле двије понуде: 

1. „ЛАЛА И ЛАЋО“ д.о.о. Бијељина и 
2. ТР „ДАР“ Лопаре. 
Комисија је благовремено извршила 

отварање пристиглих понуда, дана 02.12.2016. 
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 
2 (двије) понуде, да није стигла ниједна 
неблаговремена понуда и да су понуде 
понуђача „ЛАЛА И ЛАЋО“ д.о.о. Бијељина и ТР 
„ДАР“ 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.  

Понуда Понуђача ТР „ДАР“ Лопаре 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. 
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Записник о оцјени понуда, број: 02/5-
404-70-5/16 од 08.12.2016. 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 
- ТР„ДАР“ Лопаре,          Др Радо Савић, с.р. 
- „ЛАЛА И ЛАЋО“  
  д.о.о. Бијељина, 
- евиденцији и 
- архиви. 
________________________________________ 
 
33.                                                

На основу члана 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 
члана 8. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) те 
одредби Правилника о поступку додјеле 
уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о 
јавним набавкама БиХ („Службени гласник 
БиХ“, број: 66/16) 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 
угоститељских услуга за потребе 
репрезентације органа општине и Општинске 
управе општине Лопаре за 2017. годину, које 
су предвиђене у Анексу II дио Б Закона о 
јавним набавкама БиХ, а на које се у складу са 
чланом 8. примјењује посебан режим 
предвиђен Законом о јавним набавкама. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
II 
 

 За реализацију набавке из члана 1. ове 
Одлуке одобравају се финансијска средства у 
износу од 13.000,00 КМ, без урачунатога ПДВ-
а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2017. годину, са буџетске ставке 
„Репрезентација Скупштине и Кабинета 
начелника општине“, економски код 412900. 
 
 

III 
 

 Закључење уговора или другог правног 
посла у циљу реализације предметне јавне 
набавке провест ће се у складу са 
овлаштењима утврђеним законом и општим 
актима уговорног органа. 

 
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: 02/5-404-71-1/16          Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 29.11.2016.             Др Радо Савић, с.р.  
________________________________________ 
 
34. 

На основу члана 59. и 82. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16), а у 
вези са чланом 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14), члана 70. и члана 8. Закона 
о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), 
Правилника о поступку додјеле уговора о 
услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 
104/14) и члана 36. 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 избору најповољнијег понуђача  

у поступку додјеле уговора о услугама из 
Анекса II дио Б  

Угоститељске услуге 
 

I 
 

У поступку додјеле уговора о услугама 
из Анекса II дио Б, за који је на web страници 
општине Лопаре објављен позив, дана 
29.11.2016. године, а који се односи на набавку 
угоститељских услуга за потребе 
репрезентације органа општине и Општинске 
управе општине Лопаре за 2017. годину, 
понуду је доставио сљедећи понуђач: 
 
1. УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА-ГОСТИОНИЦА   
    „HELVETIA“ ЛОПАРЕ 
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II  
 
 Након разматрања приспјеле понуде 
установљено је да је понуда понуђача 
наведеног у тачки I ове Одлуке у потпуности 
испунила услове наведене у Позиву за 
достављање понуде, те је на основу тога 
прихваћена понуда: 
 
УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА-ГОСТИОНИЦА 

„HELVETIA“ ЛОПАРЕ  
са понуђеном цијеном у износу од 14.694,45 

КМ без ПДВ-а,  
односно 17.192,50 КМ, са урачунатим  

ПДВ-ом 
 

III 
 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-
404-71-5/16 од 21.12.2016. године је саставни 
дио ове Одлуке. 

 
IV 
  

Изабрани понуђач дужан је да у року 
од 7 (седам) дана од дана пријема ове Одлуке 
достави оригинале или овјерене копије 
докумената из члана 45. став 2. тачке од а) до 
д) Закона о јавним набавкама БиХ.  

 
Уколико изабрани понуђач у горе 

наведеном року не достави тражену 
документацију, уговорни орган  ће у складу са 
чланом 69. став 2. тачка д) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14) поништити поступак јавне набавке. 

 
V 
 

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. 
 

VI 
 

 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: 02/5-404-71-7/16       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 21.12.2016.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 

35. 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
        ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
         Начелник општине 
 
Број: 02/3-014-1/286 
Датум, 06.12.2016. године 
 
 

На основу члана 59. и 82. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16), 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 локалних путева, 
општина Лопаре, број: BA-FERP-IDA-5529-
NCB-BL-W-16-094 именују се: 
 

1. Миле Митрић, грађевински инжењер из 
Лопара, за предсједника, 

2. Јово Лукић, грађевински инжењер из 
Лопара, за члана и 

3. Петра Радојевић, архитектонски техни 
чар 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 15.12.2016. 
године у 12 часова. 
 

Члан 4. 
 

 Раду Комисије обавезни су да 
присуствују: 
 

• Представник извођача радова, 
• Надзорни орган и 
• Представници општине Лопаре. 
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Члан 5. 
 

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

 
ДОСТАВЉЕНО:            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
1. Члановима Ком.          Др Радо Савић, с.р.                                                                     
2. Представ.извођ. рад.  
3. Надзорном органу,      
4. Представницима општине Лопаре,           
5. Евиденцији и 
6. Архиви. 
________________________________________ 
 
36.       

На основу члана 18. став 1. и члана 90. 
Закона о јавним набавкама БиХ („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 јавне набавке 
услуга прања путничких аутомобила 
Општинске управе општине Лопаре у Ауто-
перионици у Лопарама, у периоду од 01.01. до 
31.12.2017. године. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је  
1.995,00 КМ. 
 Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2017. годину, са 
буџетске ставке 412500-„Трошкови текућег 
одржавања“ у оквиру Одсјека за заједничке 
послове. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

 
 Ова Oдлука 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: 02/5-404-72-1/16       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 08.12.2016.          Др Радо Савић, с.р.  
________________________________________
               
37. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-72-3/16 
Датум, 15.12.2016. године 
      
   
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 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 прања 
путничких аутомобила Општинске управе 
општине Лопаре у ауто-перионици у Лопарама, 
у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ЗР АУТО-ПЕРИОНИЦА „ШПЕНА-Х“ ЛОПАРЕ, 
након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 2/16 од 15.12.2016. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

1.995,00 КМ (словима: једнахиљада 
деветстотинадеведесетпет 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 прања 
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путничких аутомобила Општинске управе 
општине Лопаре у ауто-перионици у Лопарама, 
у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-72-1/16 од 
08.12.2016. 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 бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
1.995,00 КМ. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ЗР АУТО-ПЕРИОНИЦА „ШПЕНА-Х“ 
ЛОПАРЕ, 12.12.02016. 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 ЗР АУТО-
ПЕРИОНИЦА „ШПЕНА-Х“ ЛОПАРЕ, број: 2/16 
од 15.12.2016. 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 исте.  
 
      
        Н А Ч Е Л Н И К 
                                        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
38. 

На основу члана 18. став 1. и члана 90. 
Закона о јавним набавкама БиХ („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 услуга 
кориштења огласног простора у седмичном 
листу ради информисања јавности о 

дешавањима од значаја за општину Лопаре 
(објављивање текстова информативног 
карактера, обавјештења за грађане, 
eмитовање празничних честитки) и куповина 
1500 примјерака (30 примјерака по броју) истог 
седмичног листа за период од 01.01. до 
31.12.2017. године. 
   

II 
 

 Предвиђени износ средстава за 
реализацију јавне набавке je 4.100,00 КМ, без 
урачунатога ПДВ-а. 
 Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2017. годину. 
  

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума. 

 
IV 
 

 Ова Oдлука 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: 02/5-404-74-1/16       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 21.12.2016.           Др Радо Савић, с.р. 
_______________________________________ 
39.                                 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-74-3/16 
Датум, 26.12.2016. године 
       
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 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 кориштења 
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огласног простора у седмичном листу ради 
информисања јавности о дешавањима од 
значаја за општину Лопаре (објављивање 
текстова информативног карактера, 
обавјештења за грађане, eмитовање 
празничних честитки) и куповина 1500 
примјерака (30 примјерака по броју) истог 
седмичног листа за период од 01.01. до 
31.12.2017. године, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу ЈИП „СЕМБЕРИЈА И 
МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 1 од 
23.12.2016. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

4.102,55 КМ, без ПДВ-а, односно 4.799,98 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
четирихиљадеседамстотинадеведесетдевет 
КМ и 98/100).  
 

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 
кориштења огласног простора у седмичном 
листу ради информисања јавности о 
дешавањима од значаја за општину Лопаре 
(објављивање текстова информативног 
карактера, обавјештења за грађане, 
eмитовање празничних честитки) и куповина 
1560 примјерака (30 примјерака по броју) истог 
седмичног листа за период од 01.01. до 
31.12.2017. године покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-74-1/16 од 21.12.2016. 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 средстава за 
реализацију јавне набавке је 4.100,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ЈИП „СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“ 
БИЈЕЉИНА, 22.12.02016. 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 ЈИП 
„СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА, број: 
1 од 23.12.2016. 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 исте.  
      
   Н А Ч Е Л Н И К 
                       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
40.       

На основу члана 18. став 1. и члана 90. 
Закона о јавним набавкама БиХ („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 дјечијих 
пакетића и вина за потребе обиљежавања 
новогодишњих и божићних празника у јануару 
2017. године.   
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 4.180,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2017. годину, са буџетске ставке 
412900 - „Прослава државних празника“. 
 

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

 
 

Број: 02/5-404-76-1/16         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 26.12.2016.            Др Радо Савић, с.р.  
________________________________________ 
41.                    
       
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-67-3/16 
Датум, 29.12.2016. године 
      
   
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник Oпштине 
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 дјечијих пакетића и 
вина за потребе обиљежавања новогодишњих 
и божићних празника у јануару 2017. године, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ТРГОВИНСКА РАДЊА „ДАР“ ЛОПАРЕ, 
ПРОДАВНИЦА БР. 2, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 17/16 од 
28.12.2016. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

4.184,987 КМ, без ПДВ-а, односно 4.896,44 КМ 
(словима: 
четирихиљадеосамстотинадеведесетшест и 
44/100 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 дјечијих 

пакетића и вина за потребе обиљежавања 
новогодишњих и божићних празника у јануару 
2017. године покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-76-1/16 
од 26.12.2016. 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 4.180,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ТРГОВИНСКА РАДЊА „ДАР“ 
ЛОПАРЕ, ПРОДАВНИЦА БР. 2, 28.12.02016. 
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 
ТРГОВИНСКА РАДЊА „ДАР“ ЛОПАРЕ, 
ПРОДАВНИЦА БР. 2, број: 17/16 од 28.12.2016. 
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 исте.  
 
      
      Н А Ч Е Л Н И К 
   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 
40,35 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Зифији 
Хоџић из Мачковца на име једнократног робног 
давања – пакета. 
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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: 02/1-400-1/61     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.12.2016.       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 
40,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Славки 
Медић из Тобута на име једнократног робног 
давања – пакета. 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број: 02/1-400-1/62     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.12.2016.        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 
50,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Јоки 
Рикановић из Милиног Села на име 
једнократног робног давања – пакета. 
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број: 02/1-400-1/63      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.12.2016.         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 
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15,70 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Недељку 
Антуновићу из Веселиновца на име 
једнократног робног давања – пакета. 
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број: 02/1-400-1/64    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.12.2016.      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 
49,50 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Миладину 
Лакићу из Бријеста 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: 02/1-400-1/65     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.12.2016.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
  
47. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 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 
30,25 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Недељку 
Митровићу из Лопара на име једнократног 
робног давања – пакета. 
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број: 02/1-400-1/66     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.12.2016.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
48. 

На основу члана 59. и члана 82. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 60. и 79. 
Статута општинe Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре, број: 4/14 и 11/14) и члана 17. 
Правилника о планирању, припреми, 
реализацији и колаудацији инвестиција 
(„Службени гласник општине Лопаре, број: 
13/09),  Начелник општине д о н о с и 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању комисије о колаудацији 

инвестиција 
 

I 
 

У комисију за колаудацију инвестиција 
именују се следећи стални чланови:   

 
1. Радмила Керовић, за предсједника комисије, 
2. Косана Росић-Беновић, за члана комисије и 
3. Гордана Спасојевић, за члана комисије. 

 
Повремени чланови комисије су: 
 

1. Јово Лукић, за повременог члана комисије, 
2. Мира Радовановић, за поврем. чл. комисије, 
3. Раденко Ристић, за поврем. члана комисије, 
4. Бранимир Лазић, за поврем. члана комисије, 
5. Мирко Стевић, за поврем. члана комисије и 
6. Зорица Марковић, за поврем. чл. комисије. 
 

II 
 

Задатак комисије је да, у складу са 
Правилником о планирању, припреми, 
реализацији и колаудацији инвестиција, у року 
од 15 дана од дана именовања, изврши 
коначан обрачун између општине и извођача  и 
коначан финансијски извјештај инвестиционог 
објекта, те да Начелнику предложи да се 
објекат укњижи у стална средства општине. 
 

III 
 

      Ово Рјешење 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: 02/1-014-37       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 30.11.2016.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
49. 

На основу члана 59. и члана 82. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број: 97/16), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре, број: 4/14 и 11/14) и члана 9. 
Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог стања 
са стварним стањем имовине и обавеза 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
1/16), Начелник општине  д о н о с и 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању комисије за попис 

нематеријалне произведене имовине, 
 опреме, ситног инвентара и материјала   

 
I 

 
У Комисију за попис нематеријалне 

произведене имовине,  опреме, ситног 
инвентара и материјала општине Лопаре, 
именују се следећи чланови: 
 

1. Озренка Ђокић, за предсједника 
комисије, 

2. Миле Митрић, за замјеника 
предсједника комисије, 

3. Јово Ђурић, за члана, 
4. Мира Радовановић, за замјеника 

члана, 
5. Раденко Ристић, за члана, 
6. Гордана Спасојевић, за замјеника 

члана, 
 

II 
 

Задатак Комисије из претходне тачке 
овог Рјешења је да изврши попис 
нематеријалне произведене имовине,  опреме, 
ситног инвентара и материјала општине 
Лопаре у складу са одредбама Правилника  о 
начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 1/16).   

Комисија ће извршити попис са стањем 
на дан 31. децембар 2016. године.  

Пописне листе и Извјештај о 
извршеном попису достављају се Централној 
пописној комисији општине Лопаре најкасније 
до 28. јануара 2017. године. 
 

III 
 

Ово Рјешење 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: 02/1-014-38       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 30.11.2016.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________                
 
50. 

На основу члана 59. и члана 82. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број: 97/16), члана 60. и 79. 
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Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре, број: 4/14 и 11/14) и члана 9. 
Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог стања 
са стварним стањем имовине и обавеза   
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
1/16), Начелник општине  д о н о с и 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању комисије за попис готовине и  
готовинских еквивалената, потраживања и 

обавеза 
 

I 
 
У Комисију за попис готовине и 

готовинских еквивалената, потраживања и 
обавеза, именују се следећи чланови: 
 

1. Љиљана Савић-Керовић, за 
предсједника комисије, 

2. Озренка Ђокић, за замјеника 
предсједника комисије,  

3. Борка Ракић, за члана комисије 
4. Анђелка Ристић, за замјеника 

члана комисије, 
5. Мира Радовановић, за члана 

комисије и  
6. Гордана Спасојевић, за замјеника 

члана комисије. 
 

II 
 

Задатак Комисије из претходне тачке 
овог Рјешења је да изврши попис готовине и 
готовинских еквивалената, потраживања и 
обавеза општине Лопаре у складу са 
одредбама Правилника  о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
1/16).   

Комисија ће извршити попис са стањем 
на дан 31. децембар 2016. године.  

Пописне листе и Извјештај о 
извршеном попису достављају се Централној 
пописној комисији општине Лопаре најкасније 
до 28. јануара 2017. године. 
 

III 
 

Ово Рјешење 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: 02/1-014-40        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 30.11.2016.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________                
 
51. 

На основу члана 59. и члана 82. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број:97/16), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 9. 
Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог стања 
са стварним стањем имовине и обавеза 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
1/16), Начелник општине  д о н о с и 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању комисије за попис 
непокретности и сталних 

средстава у фази прибављања  
 
I   
 

 У Комисију за попис непокретности и 
сталних средстава у фази прибављања 
општине Лопаре именују се: 

 
1. Цвико Рикић, за предсједника комисије, 
2. Жељко Тешић, за замј. предсј. комисије, 
3. Радмила Керовић, за члана комисије, 
4. Раденко Ристић, за замјен. чл. комисије, 
5. Миле Митрић, за члана комисије, 
6. Зора Абаџић, за замјен. члана комисије, 
7. Анђелка Ристић, за члана комисије, 
8. Радислав Давидовић, за замј. чл. ком.,  
9. Љубиша Стефановић, за члана ком., 
10. Лука Симикић, за замјен. чл. комисије, 
11. Јово Лукић, за члана комисије и 
12. Петра Радојевић, за замј. чл. комисије. 
 

II 
 

 Задатак Комисије из претходне тачке 
овог Рјешења је да изврши попис 
непокретности и сталних средстава у фази 
прибављања општине Лопаре у складу са 
одредбама Правилника  о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
1/16).   
             Комисија ће извршити попис са стањем 
на дан 31. децембар 2016. године.  
             Пописне листе и Извјештај о 
извршеном попису достављају се Централној 
пописној комисији општине Лопаре најкасније 
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до 28. јануара 2017. године. 
  

V 
 

 Ово Рјешење 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: 02/1-014-39  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 30.11.2016.  Др Радо Савић,с.р. 
________________________________________ 
 
52. 

На основу члана 59. и члана 82. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број: 97/16), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре, број: 4/14 и 11/14) и члана 9. 
Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог стања 
са стварним стањем имовине и обавеза 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
1/16), Начелник општине  д о н о с и 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Централне пописне 

комисије  
 

I 
 

У Централну пописну комисију општине 
Лопаре именују се: 

 
7. Радмила Керовић, за предсједника 

комисије, 
8. Јово Ђурић, за замјеника 

предсједника комисије, 
9. Озренка Ђокић, за члана, 
10. Стево Тодоровић, за замјеника 

члана, 
11. Јово Лукић, за члана, 
12. Гордана Спасојевић, за замјеника 

члана, 
13. Цвико Рикић, за члана, 
14. Мирослава Савић, за замјеника 

члана, 
15. Раденко Ристић, за члана, 
16. Љиљана Савић-Керовић, за 

замјеника члана. 
II 
 

Задаци Централне пописне комисије 
одређени су Правилником о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник 
Републике Српске“, број:91/16) и Правилником 
о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем имовине и обавеза 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
1/16). 
 Централна пописна комисија сачињава 
коначан Извјештај о попису имовине и обавеза 
општине и доставља га Начелнику општине на 
усвајање најкасније до 31. јануара 2017. 
године. 
 

III 
 

Ово Рјешење 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: 02/1-014-36     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 30.11.2016.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
53. 

На основу члана 59. и 82. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
број: 97/16), и члана 60. Статута општине 
Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре", 
број: 4/14 и 11/14) , а по захтјеву ЈУ „ЦЕНТАР 
ЗА  КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ ЛОПАРЕ“, 
број: 02-134/16 од 22.12.2016. године, 
Начелник општине доноси 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗДАВАЊЕ 
ПРОСТОРА ЈУ ''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 

И ИНФОРМИСАЊЕ ЛОПАРЕ''  
  

I 
 

Даје се сагласност ЈУ „ЦЕНТАР ЗА  
КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ ЛОПАРЕ“ за 
издавање у закуп пословног простора који се 
налази у приземљу наведене установе чији је 
оснивач Општина Лопаре.  
 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а 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:02/1-014-44         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 23.12.2016.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
                                                                                    
54. 
  
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
НАЧЕЛНИК 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одјељење за просторно уређење 
 и стамбено комуналне послове 
Лопаре, Цара Душана бр.143 
 
Број:  05/3-372-2/16 
Дана: 30.09.2016 . године 
 
 
Молимо да на трошак странке објавите 
 

О Г Л А С 
 

Одјељење за просторно уређење и 
стамбено комуналне послове Општинске 
управе општине Лопаре , улица Цара Душана 
број 143. на основу рјешења број: 05/3-372-
2/16 од 30.09.2016 године, извршио је у 
регистру заједница етажних  власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број: 6 
упис промјене лица за заступање „ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ 45 Лопаре“, са 
сљедећим подацима: 
                                             
Назив и сједиште:   „ Заједница етажних 
власника зграде 45. Лопаре“  ул. Цара Душана 
број: 119, Лопаре. Регистарски лист број: 6. 
Оснивачи:  5 етажних власника зграде су 
извршили промјену лица овлаштеног за 
заступање Заједнице. 
Заступник: Лукић Ирена предсједник  
Скупштине заједнице етажних власника, 
заступа Заједницу самостално и без 
ограничења. 
 
            Напомена: накнада од 10,00 КМ 
наплаћена приликом подношења захтјева. 
 
 
Прилог:                          Службено лице органа 
доказ о плаћеним        НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
трошк. објављ.           Срђан Лукић дипл.инг.с.р.  
________________________________________                                                  
 
                                                                                                
               
 
 
 

55. 
 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
НАЧЕЛНИК 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одјељење за просторно уређење 
 и стамбено комуналне послове 
Лопаре, Цара Душана бр.143 
 
Број:  05/3-372-3/16 
Дана: 26.10.2016 . године 
 
 
Молимо да на трошак странке објавите 
 

О Г Л А С 
 

Одјељење за просторно уређење и 
стамбено комуналне послове Општинске 
управе општине Лопаре , улица Цара Душана 
број 143. на основу рјешења број: 05/3-372-
3/16 од 26.10.2016 године, извршио је у 
регистру заједница етажних  власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број: 7 
упис промјене лица за заступање „ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ 66 Лопаре“, са 
сљедећим подацима: 
                                             
Назив и сједиште:   „ Заједница етажних 
власника зграде 66. Лопаре“  ул. Цара Душана 
број: 174, Лопаре. Регистарски лист број: 7. 
Оснивачи:  седам етажних власника зграде су 
извршили промјену лица овлаштеног за 
заступање Заједнице. 
Заступник: Велибор Пајкановић, предсједник  
Скупштине заједнице етажних власника, 
заступа Заједницу самостално и без 
ограничења. 
 
                    Напомена: накнада од 11,00 КМ 
наплаћена приликом подношења захтјева. 
 
Прилог:                          Службено лице органа 
доказ о плаћеним        НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
трошк. објављ.           Срђан Лукић дипл.инг.с.р.  
________________________________________ 
56. 
 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
НАЧЕЛНИК 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одјељење за просторно уређење 
 и стамбено комуналне послове 
Лопаре, Цара Душана бр.143 
 
Број:  05/3-372-4/16 
Дана: 07.12.2016 . године 
 
 
Молимо да на трошак странке објавите 
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О Г Л А С 
 

Одјељење за просторно уређење и 
стамбено комуналне послове Општинске 
управе општине Лопаре , улица Цара Душана 
број 143. на основу рјешења број: 05/3-372-
4/16 од 07.12.2016 године, извршио је у 
регистру заједница етажних  власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број: 
16. упис oснивање  ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ  „Зграда број 44.“, ул 
Треће мајевичке бригаде број:  44. Лопаре, са 
сљедећим подацима: 
                                             
Назив и сједиште:   Заједница етажних 
власника зграде    „Зграде број: 44.“  Лопаре  
ул.  Треће мајевичке бригаде број: 44, Лопаре. 
Регистарски лист број:16. 
Оснивачи:  осам (8) етажна власника зграде 
су извршили регистрацију ЗЕВ „Зграде број: 
44.“ Лопаре  ул. Треће мајевичке бригаде број: 
44. 
Заступник: Томо Крсмановић предсједник  
Скупштине заједнице етажних власника, 
заступа Заједницу самостално и без 
ограничења. 
 
             Напомена: накнада од 11,00 КМ 
наплаћена приликом подношења захтјева. 
 
 
 
Прилог:                          Службено лице органа 
доказ о плаћеним        НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
трошк. објављ.           Срђан Лукић дипл.инг.с.р.  
________________________________________ 
 
57. 
               
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
НАЧЕЛНИК 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одјељење за просторно уређење 
 и стамбено комуналне послове 
Лопаре, Цара Душана бр.143 
 
Број:  05/3-372-5/16 
Дана: 08.12.2016 . године 
 
 
Молимо да на трошак странке објавите 
 

О Г Л А С 
 

Одјељење за просторно уређење и 
стамбено комуналне послове Општинске 
управе општине Лопаре , улица Цара Душана 
број 143. на основу рјешења број: 05/3-372-5 
/16 од 08.12.2016 године, извршио је у 
регистру заједница етажних  власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број: 

17 упис oснивање  ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ  „ПАХУЉИЦА“, ул Цара 
Душана број:123  Лопаре,   са сљедећим 
подацима: 
                                             
Назив и сједиште:   Заједница етажних 
власника зграде    „ПАХУЉИЦА“  Лопаре  ул. 
Цара Душана број: 123 , Лопаре. Регистарски 
лист број:17 
Оснивачи:  четири (4) етажна власника 
зграде су извршили регистрацију ЗЕВ 
„Пахуљица“ Лопаре  ул. Цара Душана број: 
123. 
Заступник: Јанковић Ненад, предсједник  
Скупштине заједнице етажних власника, 
заступа Заједницу самостално и без 
ограничења. 
 
           Напомена: накнада од 12,00КМ 
наплаћена приликом подношења захтјева. 
 
 
Прилог:                          Службено лице органа 
доказ о плаћеним        НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
трошк. објављ.           Срђан Лукић дипл.инг.с.р. 
________________________________________  
 
58. 
              На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број 97/16), члана 9. Уредбе о 
канцеларијском пословању републичких 
органа управе ("Службени гласник Републике 
Српске", број 1/04), тачке 40. Упутства о 
спровођењу канцеларијског пословања 
републичких органа управе ("Службени 
гласник Републике Српске", број 31/05, 5/06, 
10/06, 10/07, 31/09, 74/09, 99/09, 98/10, 111/10, 
25/11 и 117/11), члана 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број 4/14 и 11/14) и Правилника о организацији 
и систематизацији радних мјеста Општинске 
управе општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број 4/15, 1/16, 5/16 и 7/16), 
Начелник општине Лопаре, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
I 

             Утврђују се ознаке организационих 
јединица Општинске управе општине Лопаре: 
 
01 СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ   
     ОПШТИНЕ 
 
01/1 - Предсједник Скупштине општине  
01/2 - Секретар Скупштине општине 
01/3 - Самостални стручни сарадник за    
          скупштинске послове  
01/4 - Стручни сарадник- технички секретар  
          Предсједника 
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02 КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА  
 
02/1 - Начелник општине  
02/2 - Замјеник Начелника 
02/3 - Самостални стучни сарадник – шеф  
          Кабинета  
02/4 - Технички секретар Начелника 
02/5 - Виши стручни сарадник за послове  
          јавних набавки 
02/6 - Стручни савјетник за економска питања 
02/7 - Самостални стручни сарадник за односе  
          са јавношћу 
 
03 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
 
03/1 - Начелник одјељења  
03/2 - Bиши стручни сарадник за инвалидску  
          заштиту-координатор у Одсјеку  
03/3 - Достављач поште (курир) 
03/4 - Стручни сарадник за инвалидску  
          заштиту и обраду података  
03/5 - Стручни сарадник за аутоматску обраду  
          података, обрачун накнада и послови  
          дактилографа 
03/6 - Стручни сарадник за опште и  
          персоналне послове 
03/7 - Стручни сарадник-технички секретар  
          ОИК и радник центра за бирачки списак  
03/8 - Шеф одсјека Центра за услуге   
          грађанима и самостални стручни  
          сарадник за грађанска стања  
03/9 - Виши стручни сарадник за информисање  
          (инфо-пулт) 
03/10- Самостални стучни сарадник за   
           пружање правне помоћи 
03/11- Стручни сарадник-матичар за МК   
           Лопаре 
03/12- Стручни сарадник-матичар за МК    
           Пипери 
03/13- Стручни сарадник-матичар за МК Прибој 
03/14- Стручни сарадник-матичар за МК Корај 
03/15- Стручни сарадник-матичар за МК  
           Мртвица 
03/16- Стручни сарадник-матичар  
03/17- Стручни сарадник за протокол и  
           картотеку 
03/18- Стручни сарадник за послове архиве 
03/19- Шеф писарнице 
 
04 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 
04/1 - Начелник одјељења  
04/2 - Виши стручни сарадник за цивилну  
          заштиту 
04/3 - Самостални стручни сарадник за  
          привреду и статистику и подстицање  
          развоја 
04/4 - Самостални стручни сарадник за  
          друштвени развој и НВО 
 

04/5 - Виши стручни сарадник за  
          предузетништво  
04/6 - Самостални стручни сарадник за  
          пољопивреду 
04/7 - Самостални стручни сарадник за  
          локални економски развој 
04/8 - Самостални стручни сарадник за  
          управљање развојем 
04/9 - Виши стручни сарадник за енергетску  
          ефикасност 
 
 
05 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ  
     И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 
 
05/1 - Начелник одјељења 
05/2 - Стручни сарадник за грађење,  
          урбанистичко--планску документацију и  
          контролу инвестиционо--техничке    
          документације 
05/3 - Стручни сарадник за заједничку  
          комуналну потрошњу, стамбене послове,  
          накнаду за грађевинско земљиште и  
          употребне дозволе за грађевинске  
          објекте 
05/4 - Комунални полицајац 1 
05/5 - Виши стручни сарадник за просторно- 
          планску документацију и екологију  
05/6 - Комунални полицајац 2  
 
06 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 
06/1 - Начелник одјељења  
06/2 - Самостални стручни сарадник за   
          рачуноводствене послове--шеф  
          рачуноводства 
06/3 - Самостални стручни сарадник за буџет 
06/4 - Самостални стручни сарадник за платни    
          промет и праћење локалних општинских  
          прихода 
06/5 - Стручни сарадник за послове обрачуна и  
          благајну 
06/6 - Виши стручни сарадник за ликвидатуру и  
          помоћне књиге 
06/7 - Самостални стручни сарадник за унос  
          података и административно-оперативне  
          послове 
 
07 ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
 
07/1 - Економ 
07/2 - Администратор система 
07/3 – Шеф одсјека за заједничке послове 
 
08 ОДСЈЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
 
08/1 - Шеф одсјека за инспекцијске послове и –  
          тржишни инспектор 
08/2 - Еколошки инспектор 
08/3 - Пољопривредни инспектор и инспектор  
          за храну 
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08/4 - Урбанистичко-грађевински инспектор 
 
09 ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА  
    ЈЕДИНИЦА 
 
09/1 - Старјешина ватрогасне јединице 
09/2 - Стручни сарадник за административно- 
          техничке послове 
 

II 
 

              Ступањем на снагу овог рјешења 
престаје да важи рјешење број 02/1-014-43/15 
од 15.12.2015. године. 

III 
 

              Oво рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а примјењиваће се од 01.01.2017. 
године и објавиће се у “Службеном гласнику 
општине Лопаре”. 
 
 

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

 
 

Број: 02/1-014-45/16  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 23.12.2016.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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