
 
                                                                          
                                                                                   

                                        

 

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЛОПАРЕ 
Тел/Факс:055/650-304 

е-mail: lopareso@teol.net 

ГОДИНА 
2017. 

 
Број: 5/17 

    25.04.2017. 

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

 
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА 
 
1.  

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 јавне набавке 
меса и месних прерађевина за спремање 
топлог оброка запосленима у Општинској 
управи општине Лопаре за 2017. годину. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 21.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2017. годину, са 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: 02/5-404-75-1/16       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 22.12.2016.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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2. 
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
          Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-75-8/16 
Датум, 17.01.2017. 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 меса и месних 

прерађевина за 2017. годину 

I 
 

Прихвата се препорука Комисије за 
јавне набавке, број: 02/5-404-75-7/16 од 
16.01.2017. године да се уговор за јавну меса и 
месних прерађевина за спремање топлог 
оброка запосленима у Општинској управи 
општине Лопаре за 2017. годину, додијели 
Понуђачу САМОСТАЛНА МЕСАРСКО-
ТРГОВИНСКА РАДЊА „БОЈИЋ“ ЛОПАРЕ, 
Понуда број:  1/17 од 03.01.2017. године, по 
Конкурентском захтјеву за достављање 
понуда, број: 02/5-404-75-2/16 од 22.12.2016. 
године и Обавјештењу о набавци, број: 15-7-1-
82-3-11/16 од 22.12.2016. године. 

 
II 
 

 Укупна вриједност уговора за 
предметну набавку износи 20.175,97 КМ, без 
ПДВ-а, односно 23.605,88 КМ (словима: 
двадесеттрихиљадешестстотинапет КМ и 
88/100), 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-
75-1/16 од 22.12.2016. године. Јавна набавка 
проведена је путем Конкурентског захтјева за 
достављање понуда, број: 02/5-404-75-2/16 од 

22.12.2016. године. 
 Обавјештење о јавној набавци, број: 
15-7-1-82-3-11/16 од 22.12.2016. године 
објављено је на Порталу јавних набавки. 
 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 21.000,00 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган упутио је Захтјев за 
доставу понуда на адресе тројице понуђача: 
СМТР „БОЈИЋ“ ЛОПАРЕ, ОБРТНИЧКА 
РАДЊА КЛАОНИЦА „МУЈИЋ“ ЧЕЛИЋ и ЗТР 
„ГОЛМАН“ БРЧКО. 

Захтјев за преузимање тендерске 
документације путем електронске поште није 
доставио ниједан понуђач. 

На адресу уговорног органа 
благовремено је стигла једна понуда: 

 
1. СМТР „БОЈИЋ“ 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 СМТР „БОЈИЋ“ ЛОПАРЕ 
прихватљива. 

Комисија је благовремено извршила 
отварање пристигле понуде, дана 04.01.2017. 
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 СМТР „БОЈИЋ“ 
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: 
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39/14), поништити поступак јавне набавке. 
Записник о оцјени понуда, број: 02/5-

404-75-4/16 од 16.01.2017. 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. 
 
         
Достављено:                           Н А Ч Е Л Н И К 
- СМТР „БОЈИЋ“ ЛОПАРЕ, 
- евиденцији и                    Др Радо Савић, с.р. 
- архиви. 
________________________________________ 
 
3. 

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 
канцеларијског материјала и тонера за 
потребе Општинске управе општине Лопаре за 
2017. годину. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 20.500,00 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 
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: 02/5-404-73-1/16          Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 08.12.2016.             Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
       
4. 
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
          Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-73-9/16 
Датум, 17.01.2017. године 
 
 

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 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  

канцеларијског материјала и тонера за 
2017. годину 

I 
 

Прихвата се Препорука Комисије за 
јавне набавке, број: 02/5-404-73-8/16 од 
13.01.2017. године да се уговор за јавну 
набавку канцеларијског материјала и тонера за 
потребе Општинске управе општине Лопаре за 
2017. годину додијели Понуђачу ТРГОВИНСКА 
РАДЊА „ДАР“ ЛОПАРЕ, продавница број: 2, 
Понуда број:  31/16 од 22.12.2016. године, по 
Конкурентском захтјеву за достављање 
понуда, број: 02/5-404-73-2/16 од 08.12.2016. 
године и Обавјештењу о набавци, број: 15-7-1-
79-3-10/16 од 08.12.2016. године. 

 
II 
 

 Укупна вриједност уговора за 
предметну набавку износи 17.524,515 КМ, без 
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ПДВ-а, односно 20.503,68 КМ (словима: 
двадесетхиљадапетстотинатри КМ и 68/100), 
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-
73-1/16 од 08.12.2016. године. Јавна набавка 
проведена је путем Конкурентског захтјева за 
достављање понуда, број: 02/5-404-73-2/16 од 
08.12.2016. године. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 
15-7-1-79-3-10/16 од 08.12.2016. године 
објављено је на Порталу јавних набавки. 
 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 20.500,00 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган упутио је Захтјев за 
доставу понуда на адресе тројице понуђача: 
ЗТР „БЕТА ПРОДУКТ“ БИЈЕЉИНА, ТР „ДАР“ 
ЛОПАРЕ, продавница бр. 2. и „STYLOS“ Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА. 

Захтјев за преузимање тендерске 
документације путем електронске поште 
упутила су четири понуђача: „R&S“ Д.О.О. 
САРАЈЕВО, „COPITRADE“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА, 
„DEFTER“ Д.О.О. САРАЈЕВО и „PRIMAPROM“ 
Д.О.О. БАЊА ЛУКА. 

На адресу уговорног органа 
благовремено су стигле двије понуде: 

 
1. „COPITRADE“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА и 
2. ТР „ДАР“ ЛОПАРЕ, продавница бр. 2. 

 
Комисија је благовремено извршила 

отварање пристиглих понуда, дана 23.12.2016. 
године у 11:15h. Записник о отварању понуда је 
благовремено достављен свим понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне набавке. 

У поступку анализе и провјере 
рачунске исправности пристиглих понуда 
Комисија је утврдила да понуда Понуђача 
„COPITRADE“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА садржи 
рачунске грешке. Уговорни орган је дана 
28.12.2016. године наведеном Понуђачу 
упутио Захтјев за исправку рачунске грешке, 
број: 02/5-404-73-5-1/16.  

Сагласност за исправку рачунске 
грешке Понуђач „COPITRADE“ Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА доставио ј Уговорном органу дана 
03.01.2017. године. 

Уговорни орган је дана 04.01.2017. 
године Понуђачу „COPITRADE“ Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА упутио допис, број: 02/5-404-73-
6/16 у коме тражи од наведеног Понуђача да 

образложи понуђену цијену, будући да је иста 
за више од 20% нижа од цијене 
другорангиране прихватљиве понуде, те је на 
основу наведеног испуњен услов за обавезно 
тражење објашњења цијене из члана 17. 
Упутства за припрему модела тендерске 
документације и понуда („Службени гласник 
БиХ“, број: 90/14). Наведени Понуђач је био 
дужан да најкасније до 11.01.2017. године до 
14 часова, на адресу Уговорног органа достави 
тражено образложење. Како тражено 
образложење није достављено до наведеног 
рока, Уговорни орган је одбацио понуду 
Понуђача „COPITRADE“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА, у 
складу са чланом 66. став 1) Закона о јавним 
набавкама БиХ. 
 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 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“ ЛОПАРЕ, 
продавница бр. 2. 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. 
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ДОСТАВИТИ:                        Н А Ч Е Л Н И К 
- ТР „ДАР“ ЛОПАРЕ,         Др Радо Савић, с.р.                   
- „COPITRADE“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА, 
- евиденцији и 
- архиви. 
________________________________________ 
                                                      
5.       

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 јавне набавке 
погонског горива и моторног уља за возила 
Општинске управе општине Лопаре за 2017. 
годину. 
 

II 
 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
21.367,52 КМ, без ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2017. годину са буџетске ставке 
412600 „Трошкови услуга превоза и горива“. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак по Kонкурентском захтјеву за доставу 
понуда. Обавјештење о набавци објавиће се 
на Порталу Агенције за јавне набавке БИХ. 

 
IV 
 

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

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: 02/5-404-1-1/17       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 20.01.2017.         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: 02/5-404-1-7/17 
Датум, 10.02.2017. године 
 

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 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 погонског 
горива возила и моторног уља за 
Општинске управе општине Лопаре 

за 2017. годину 

I 
 

Прихвата се Препорука Комисије за 
јавне набавке, број: 02/5-404-1-6/17 од 
09.02.2017. године да се уговор за јавну 
набавку погонског горива и моторног уља за 
возила Општинске управе општине Лопаре за 
2017. годину, по Конкурентском захтјеву за 
достављање понуда, број: 02/5-404-1-2/17 од 
20.01.2017. године и Обавјештењу о набавци, 
број: 15-7-1-3-3-1/17 од 20.01.2017. године, 
додијели Понуђачу „САС“ Д.О.О. ПРИБОЈ, 
Понуда број: 03/2/17 од 02.02.2017. године. 

 
II 
 

Укупна вриједност уговора за 
предметну набавку износи 20.094,75 КМ, без 
ПДВ-а, односно 23.510,85 КМ (словима: 
двадесеттрихиљадепетстотинадесет КМ и 
85/100), са урачунатим ПДВ-ом. 
 

III 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Поступак јавне набавке погонског 
горива и моторног уља за возила Општинске 
управе општине Лопаре за 2017. годину 
покренут је Одлуком о покретању поступка, 
број: 02/5-404-1-1/17 од 20.01.2017. године.  

Јавна набавка проведена је путем 
Конкурентског захтјева за достављање понуда, 
број: 02/5-404-1-2/17 од 20.01.2017. године. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 
15-7-1-3-3-1/17 од 20.01.2017. године 
објављено је на Порталу јавних набавки. 
 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 21.367,52 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган упутио је Захтјев за 
доставу понуда на адресе тројице понуђача:  
„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, „САС“ 
д.о.о. Прибој и „НЕШКОВИЋ“ д.о.о. Бијељина. 

На адресу уговорног органа 
благовремено су стигле двије понуде: 

1. „САС“ д.о.о. Прибој и 
2. „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука. 

Комисија је благовремено извршила 
отварање пристиглих понуда, дана 06.02.2017. 
године у 11:15h. Записник са отварања понуда 
је благовремено достављен свим понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне набавке. 

У поступку анализе пристиглих понуда 
Комисија је утврдила да је понуда Понуђача 
„САС“ д.о.о. Прибој прихватљива, док је 
понуда Понуђача „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. 
Бања Лука неприхватљива, односно није 
испунила све услове који су наведени у 
Тендерској документацији.  

Увидом у достављену понуду Понуђача 
„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука Комисија је 
утврдила да иста није сачињена у складу са 
тачком 3.2.2. Тендерске документације 
„Техничка и професионална способност“ б) да 
Понуђач има минимално 5 (пет) бензинских 
пумпи на подручју Босне и Херцеговине, од 
чега минимално једну на територији општине 
Лопаре, на којима ће се моћи точити гориво 24 
сата дневно. Наиме, Понуђач је доставио 
списак бензинских станица и њихових адреса, 
са прегледом радног времена истих. Увидом у 
достављени списак Комисија је закључила да 
Понуђач „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, 
поред осталих бензинских станица, посједује и 
бензинску станицу на подручју општине 
Лопаре у оквиру Пословне Јединице 
„Бијељина“ Бијељина, али да иста не пружа 
могућност точења горива 24 часа дневно. 
Радно вријеме бензинске станице „Лопаре“ 
НЕСТРО је од 06-22 часа. 

Увидом у достављену понуду Понуђача 
„САС“ д.о.о. Прибој Комисија је утврдила да 
иста испуњава квалификационе услове у 

погледу личне способности, способности 
обављања професионалне дјелатности, 
техничке и професионалне способности, те 
економске и финансијске способности 
наведене у Конкурентском захтјеву, као и да 
понуђена цијена не премашује процијењену 
вриједност јавне набавке. 
 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 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 „САС“ д.о.о. Прибој је 
технички задовољавајућа и у потпуности је 
испунила услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног 
одлучено као у диспозитиву Одлуке. 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-
404-1-5/17 од 09.02.2017. 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 
- „САС“ д.о.о. Прибој, 
- „НЕСТРО ПЕТРОЛ“         Др Радо Савић, с.р. 
  а.д. Бања Лука, 
- евиденцији и 
- архиви. 
________________________________________ 
 
7. 

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 
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I 
 

 Покреће се поступак јавне набавке 
услуга превоза ученика на подручју општине 
Лопаре за друго полугодиште школске 
2016/2017. године. 
 

II 
 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
17.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2017. годину са буџетске ставке 
416100- „Превоз ученика“. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак по Kонкурентском захтјеву за 
достављање понуда. Обавјештење о набавци 
објавиће се на Порталу агенције за јавне 
набавке БИХ. 

 
IV 
 

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

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: 02/5-404-2-1/17       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 26.01.2017.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
8.                                
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
          Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-2-7/17 
Датум, 10.02.2017. године 
 

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 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 услуга превоза 
ученика на подручју општине Лопаре за 
друго полугодиште школске 2016/2017. 

године 
 
I 
 

Прихвата се Препорука Комисије за 
јавне набавке, број: 02/5-404-2-6/17 од 
10.02.2017. године да се уговор за јавну 
набавку услуга превоза ученика на подручју 
општине Лопаре за друго полугодиште 
школске 2016/2017. године, по Конкурентском 
захтјеву за достављање понуда, број: 02/5-404-
2-2/17 од 26.01.2017. године и Обавјештењу о 
набавци, број: 15-7-2-4-3-2/17 од 26.01.2017. 
године, додијели Понуђачу „АНТИЋ ТУРС“ 
Д.О.О. ЛОПАРЕ, Понуда број: 1/2017 од 
07.02.2017. године. 

 
II 
 

 Укупна вриједност уговора за 
предметну набавку износи 17.017,68 КМ, без 
ПДВ-а, односно 19.910,68 КМ (словима: 
деветнаестхиљададеветстотинадесет и 
68/100), 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 услуга превоза 
ученика на подручју општине Лопаре за друго 
полугодиште школске 2016/2017. године 
покренут је Одлуком о покретању поступка, 
број: 02/5-404-2-1/17 од 26.01.2017. године.  

Јавна набавка проведена је путем 
Конкурентског захтјева за достављање понуда, 
број: 02/5-404-2-2/17 од 26.01.2017. године. 
 Обавјештење о јавној набавци, број: 
15-7-2-4-3-2/17 од 26.01.2017. године 
објављено је на Порталу јавних набавки. 
 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 17.000,00 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган упутио је Захтјев за 
доставу понуда на адресе тројице понуђача: 
„АНТИЋ ТУРС“ д.о.о. Лопаре, „МАЛИКИЋ 
ТУРС“ д.о.о. Хумци-Челић и „OBOLS-TRADE“ 
д.о.о. Теочак. 
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Захтјев за преузимање тендерске 
документације путем електронске поште 
упутио је један понуђач: „ЉАЉИЋ ТУРС“ 
д.о.о. Челић.  

На адресу уговорног органа 
благовремено је стигла једна понуда: 

 
• „АНТИЋ ТУРС“ д.о.о. Лопаре. 

Комисија је благовремено извршила 
отварање пристигле понуде, дана 08.02.2017. 
године у 11:15h. Записник са отварања 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 
неблаговремена понуда и да је понуда 
понуђача „АНТИЋ ТУРС“ д.о.о. 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 „АНТИЋ ТУРС“ д.о.о. 
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 5 (пет) 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-
404-2-5/17 од 10.02.2017. 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 
- „АНТИЋ ТУРС“  
  д.о.о. Лопаре,                 Др Радо Савић, с.р. 
- евиденцији и 
- архиви. 
________________________________________ 
 
9.   

На основу члана 18. став 1) и члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), а у вези са чланом 9. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16) и чланом 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 
ископа ријечног шљунка и депоновање истог 
до мјеста уградње.  
 

II 
 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
5.900,00 КМ, без урачунатог 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 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: 02/5-404-4-1/17       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 30.01.2017.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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10. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-4/17 
Датум, 01.02.2017. 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 ископа 
ријечног шљунка и депоновање истог до мјеста 
уградње, одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу Аутопревозник „Aleksi ć Company“ 
Брчко, након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 1/17 од 01.02.2017. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.900,00 КМ, без ПДВ-а (словима: 
петхиљададеветстотина 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 ископа 
ријечног шљунка и депоновање истог до мјеста 
уградње, покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-4-1/16 
од 30.01.2017. 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 5.900,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу Аутопревозник „Aleksić Company“ 
Брчко, 01.02.2017. године. 

 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став 2. Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача 
Аутопревозник „Aleksić Company“ Брчко, број: 
1/17 од 01.02.2017. 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. 
________________________________________ 
 
11.      

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 
банкарских услуга – провизија банке у платном 
промету за 2017. годину. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2017. годину, са буџетске ставке 
412700 - „Трошкови осигурања и банкарске 
услуге“. 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

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

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

 
Број: 02/5-404-5-1/17      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 31.01.2017.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
12.       
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-5-3/17 
Датум, 08.02.2017. 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 банкарских услуга 
општини Лопаре, за које се наплаћује 
провизија, за 2017. годину, након разматрања 
достављене Понуде понуђача, брoj: 01-3-1454 
од 08.02.2017. године, одлучено је да се уговор 
додијели понуђачу  „Pavlovi ć International 
Bank“ а.д. Слобомир - Бијељина. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.127,20 КМ, без ПДВ-а, односно 5.998,824 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
петхиљададеветстотинадеведесетосам КМ и 
82/100) 
 

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 банкарских 

услуга – провизија банке у платном промету за 
2017. годину покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-5-1/17 
од 31.01.2017. 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 6.000,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 

Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу „Pavlović International Bank“ а.д. 
Слобомир - Бијељина, 01.02.2017. 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 „Pavlović 
International Bank“ а.д. Слобомир - Бијељина, 
број: 01-3-1454 од 08.02.2017. 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 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 чишћења снијега на локалним путевима 
општине Лопаре у току зимске сезоне 
2016/2017. године. 
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II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2017. годину, са буџетске ставке 
412800-„Трошкови комуналне инфраструктуре 
(заједничка комунална потрошња)“. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и 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: 02/5-404-6-1/17        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 01.02.2017.           Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
14. 
       
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-6-3/17 
Датум, 02.02.2017. 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 услуга 
чишћења снијега на локалним путевима 
општине Лопаре у току зимске сезоне 
2016/2017. године, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу ПОЉОПРИВРЕДНО 
УСЛУЖНЕ ЗАНАТСКЕ ЗАДРУГЕ 

„МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“ са п.о. Лопаре, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 1/17 од 01.02.2017. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

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

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 услуга 
чишћења снијега на локалним путевима 
општине Лопаре у току зимске сезоне 
2016/2017. године покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-6-1/17 од 01.02.2017. 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 6.000,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ПОЉОПРИВРЕДНО УСЛУЖНЕ 
ЗАНАТСКЕ ЗАДРУГЕ „МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“ са 
п.о. Лопаре, 01.02.2017. 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 
ПОЉОПРИВРЕДНО УСЛУЖНЕ ЗАНАТСКЕ 
ЗАДРУГЕ „МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“ са п.о. Лопаре, 
број: 1/17 од 01.02.2017. 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.  
________________________________________ 
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15.                          
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 услуга 
превоза ријечног шљунка за потребе санације 
локалних и некатегорисаних путева у Мјесној 
заједници Тобут, засеок Петровићи – 110 m3 и 
Медићи – 60 m3 и Мјесној заједници Подгора, 
засеок Тришићи – 30 m3. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 6.000,00 КМ без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2017. 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: 02/5-404-7-1/17        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 23.02.2017.           Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
16.                        
РЕПУБЛИКА СРПСКА   
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-7-3/17 
Датум, 28.02.2017. године 
       
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б), 

члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 
6. Правилника о поступку директног споразума 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
12/15), начелник општине Лопаре, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
Члан 1. 

 
У поступку набавке услуга превоза 

ријечног шљунка за потребе санације локалних 
и некатегорисаних путева у Мјесној заједници 
Тобут, засеок Петровићи – 110 m3 и Медићи – 
60 m3 и Мјесној заједници Подгора, засеок 
Тришићи – 30 m3, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу Аутопревозник 
„ ЈАНКОВИЋ МИЛИСАВ“ Јабланица, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 3/17 од 27.02.2017. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

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

Члан 3. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке услуга превоза 
ријечног шљунка за потребе санације локалних 
и некатегорисаних путева у Мјесној заједници 
Тобут, засеок Петровићи – 110 m3 и Медићи – 
60 m3 и Мјесној заједници Подгора, засеок 
Тришићи – 30 m3 покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-7-1/17 од 23.02.2017. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ ( 
„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност јавне набавке 
је 6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу Аутопревозник „ ЈАНКОВИЋ 
МИЛИСАВ“ Јабланица, 24.02.2017. 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 



Страна 13                            Службени гласник општине Лопаре – број 5.                  25.04.2017. 
 

бира понуђача на начин који гарантује најбољу 
размјену вриједности за новац. Када води 
преговоре који се односе на приједлог цијене 
или понуде, уговорни орган дјелује у складу са 
добром комерцијалном праксом“, као и Понуде 
Понуђача Аутопревозник „ЈАНКОВИЋ 
МИЛИСАВ“ Јабланица, број: 3/17 од 
27.02.2017. године, одлучено је као у 
диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Против ове Одлуке може се изјавити 
жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од 
дана пријема ове Одлуке.  
 
      
                     Н А Ч Е Л Н И К  
     Др Радо Савић, с.р.  
_______________________________________ 
 
17.               

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

 
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке услуга 
превентивне прољетне систематске 
дератизације на подручју општине Лопаре у 
2017. години. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке износи 5.982,91 КМ 
без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2017. годину, са буџетске ставке  
412200 – „Услуге дератизације“. 
 

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: 02/5-404-8-1/17        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 24.02.2017.           Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
18.                      
       
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-8-3/17 
Датум, 27.02.2017. 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 услуга 
превентивне прољетне систематске 
дератизације на подручју општине Лопаре у 
2017. години, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу „ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ д.о.о. 
Бијељина, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 011/17 од 27.02.2017. 
године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

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

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 
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превентивне прољетне систематске 
дератизације на подручју општине Лопаре у 
2017. години покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-8-1/17 
од 24.02.2017. 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 5.982,91 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу „ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ д.о.о. Бијељина, 
26.02.2017. 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 
„ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ д.о.о. Бијељина, број: 
011/17 од 27.02.2017. 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), а у вези са чланом 9. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16) и чланом 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 локалног пута кроз Мјесну 
заједницу Тобут - Керовићи, дионица од школе 
на Заједницама до гробља „Васићи“ у дужини 
од 1,5 km. 

II 
 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
5.500,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Финансијска средства за реализацију 
јавне набавке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2017. 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: 02/5-404-10-1/17         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 02.03.2017.            Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
20. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-10-3/17 
Датум, 06.03.2017. 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 
локалног пута кроз Мјесну заједницу Тобут - 
Керовићи, дионица од школе на Заједницама 
до гробља „Васићи“ у дужини од 1,5 km, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
„СИМИКИЋ - М“ д.о.о. Лопаре, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
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број: 1/2017 од 06.03.2017. године. 
 

Члан 2. 
 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.500,00 КМ, без ПДВ-а, односно 6.435,00 КМ 
(словима: шестхиљада четиристотине 
тридесетпет КМ и 00/100), са урачунатим ПД-
ом.  
 

Члан 3. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
санацији локалног пута кроз Мјесну заједницу 
Тобут - Керовићи, дионица од школе на 
Заједницама до гробља „Васићи“ у дужини од 
1,5 km, покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-10-1/17 
од 02.03.2017. 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 5.500,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу „СИМИКИЋ - М“ д.о.о. Лопаре, 
02.03.2017. 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 „СИМИКИЋ - 
М“ д.о.о. Лопаре, број: 1/2017 од 06.03.2017. 
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.  
________________________________________ 
 
 
 

21. 
На основу члана 18. став 1) и члана 90. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), а у вези са чланом 9. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16) и чланом 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 
материјала за исцртавање хоризонталне 
саобраћајне сигнализације на подручу Лопаре 
град. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2017. годину, са буџетске позиције 
412800-„Трошкови комуналне инфраструктуре 
(заједничка комунална потрошња)“. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и 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: 02/5-404-11-1/17        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 07.03.2017.           Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
22. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-11-3/17 
Датум, 09.03.2017. године 
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 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 материјала за 

исцртавање хоризонталне саобраћајне 
сигнализације на подручу Лопаре град, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
„CHIARA“ д.о.о. Брчко, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 0703/17 од 
07.03.2017. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.160,00 КМ, без ПДВ-а. Изабрани Понуђач је 
на наведени износ понудио попуст од 258,00 
КМ, тако да укупна цијена са попустом без 
ПДВ-а износи 4.902,00 КМ. На укупну цијену 
без ПДВ-а са попустом обрачунат је ПДВ од 
17% и укупна вриједност уговора са 
урачунатим ПДВ-ом износи 5.735,34 КМ 
(словима: 
петхиљадаседамстотинатридесетпет КМ и 
34/100). 
 

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 материјала за 
исцртавање хоризонталне саобраћајне 
сигнализације на подручу Лопаре град 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-11-1/17 од 
07.03.2017. 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 5.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу „CHIARA“ д.о.о. Брчко, 07.03.2017. 
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 „CHIARA“ 
д.о.о. Брчко, број: 0703/17 од 07.03.2017. 
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. 
________________________________________ 
 
23. 

На основу члана 18. став 1) и члана 90. 
Закона о јавним набавкама БиХ („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) и чланом 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 одржавања интегралног програмског 
пакета „Finova“ – модул за обрачун плата, 
кадровска евиденција, стална средства и 
програма за канцеларијско пословање, 
електронску писарницу и подршку раду Центру 
за пружање услуга грађанима - „Docunova“. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 4.020,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2017. годину, са буџетске ставке 
412700 - „Објаве конкурса и огласа“. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 



Страна 17                            Службени гласник општине Лопаре – број 5.                  25.04.2017. 
 

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: 02/5-404-12-1/17         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 17.03.2017.            Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
24.       
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-12-3/17 
Датум, 22.03.2017. 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 одржавања 
интегралног програмског пакета „Finova“ – 
модул за обрачун плата, кадровска 
евиденција, стална средства и програма за 
канцеларијско пословање, електронску 
писарницу и подршку раду Центру за пружање 
услуга грађанима - „Docunova“, одлучено је да 
се уговор додијели Понуђачу „ITINERIS“ д.о.о. 
Тузла, након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 14-03-АС-П/2017 од 
21.03.2017. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

4.005,00 КМ, без ПДВ-а, односно 4.685,85 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
четирихиљадешестстотинаосамдесетпет КМ и 
85/100).  
 

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 
одржавања интегралног програмског пакета 
„Finova“ – модул за обрачун плата, кадровска 
евиденција, стална средства и програма за 
канцеларијско пословање, електронску 
писарницу и подршку раду Центру за пружање 
услуга грађанима - „Docunova“ покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-12-1/17 од 17.03.2017. 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 4.020,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу „ITINERIS“ д.о.о. Тузла, 17.03.2017. 
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 „ITINERIS“ 
д.о.о. Тузла, број: 14-03-АС-П/2017 од 
21.03.2017. 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. 
________________________________________ 
 
25. 

На основу члана 18. став 1) и члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), a у вези 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  
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I 
 

Покреће се поступак набавке радова 
на асфалтирању пута у Мјесној заједници 
Милино Село – засеок Накићи, у дужини од 
70,00 метара и ширине асфалта 2,80 метара. 
 

II 
 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
5.999,35 КМ, без урачунатог 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 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: 02/5-404-13-1/17       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 24.03.2017.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
26.                           
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-13-3/17 
Датум, 30.03.2017. 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 радова на 
асфалтирању пута у Мјесној заједници Милино 

Село – засеок Накићи, у дужини од 70,00 
метара и ширине асфалта 2,80 метара, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
„БИЈЕЉИНА ПУТ“ д.о.о. БИЈЕЉИНА, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 1470/17 од 27.03.2017. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.999,35 КМ, без ПДВ-а, односно 7.019,24 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљададеветнаестстотина КМ и 24/100).  
 

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 радова на 
асфалтирању пута у Мјесној заједници Милино 
Село – засеок Накићи, у дужини од 70,00 
метара и ширине асфалта 2,80 метара 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-13-1/17 од 
24.03.2017. 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 5.999,35 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу „БИЈЕЉИНА ПУТ“ д.о.о. Бијељина, 
24.03.2017. године. 
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став 2. Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача „БИЈЕЉИНА 
ПУТ“ д.о.о. БИЈЕЉИНА, број: 1470/17 од 
27.03.2017. године, одлучено је као у 
диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Против ове Одлуке може се изјавити 



Страна 19                            Службени гласник општине Лопаре – број 5.                  25.04.2017. 
 

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. 
_______________________________________ 
 
27. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

Покреће се поступак набавке радова 
на изградњи водоводне пумпне станице у 
Мјесној заједници Лопаре село, засеок 
Митрићи. 
 

II 
 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
2.224,16 КМ, без урачунатог 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 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: 02/5-404-14-1/17         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 27.03.2017.            Др Радо Савић, с.р. 
                          
________________________________________ 
 
 

28. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-14-3/17 
Датум, 31.03.2017. 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 радова на 
изградњи водоводне пумпне станице у Мјесној 
заједници Лопаре село, засеок Митрићи, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
„РАН - РАД“ д.о.о. ЛОПАРЕ, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 8/17 од 30.03.2017. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

2.224,16 КМ, без ПДВ-а, односно 2.602,27 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
двијехиљадешестстотинадва КМ и 27/100).  
 

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 радова на 
изградњи водоводне пумпне станице у Мјесној 
заједници Лопаре село, засеок Митрићи 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-14-1/17 од 
27.03.2017. 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 2.224,16 КМ, без 
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урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу „РАН - РАД“ д.о.о. ЛОПАРЕ, 
29.03.2017. 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 „РАН - РАД“ 
д.о.о. ЛОПАРЕ, број: 8/17 од 30.03.2017. 
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 
________________________________________ 
 
29.       

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 Мјесној заједници Липовице и Мјесној 
заједници Прибој – засеок Бабићи и 
Ђукановићи. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.600,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2017. 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: 02/5-404-15-1/17      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум 30.03.2017             ДрРадоСавић,с.р. 
________________________________________ 
 
30. 
       
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-15-3/17 
Датум, 06.04.2017. 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 радова на санацији 
локалних и некатегорисаних путева у Мјесној 
заједници Липовице и Мјесној заједници 
Прибој – засеок Бабићи и Ђукановићи, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
УСЛУЖНО – РОВОКОПАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ 
„ИСКОП НЕГО“ ПРИБОЈ, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 1/17 од 
06.04.2017. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.600,00 КМ (петхиљадашестстотина КМ и 
00/100), без ПДВ-а. Изабрани понуђач није 
ПДВ обвезник. 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
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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 
Мјесној заједници Липовице и Мјесној 
заједници Прибој – засеок Бабићи и 
Ђукановићи, покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-15-1/17 
од 30.03.2017. 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 5.600,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу УСЛУЖНО – РОВОКОПАЧКА 
ДЈЕЛАТНОСТ „ИСКОП НЕГО“ ПРИБОЈ, 
03.04.2017. 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: 1/17 од 06.04.2017. 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. 
________________________________________ 
 
31. 

На основу члана 18. став 1) и члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), a у вези 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 локалног пута у Мјесној заједници 
Лопаре (Веселиновац), који води према 
Божићима у дужини од 1.500 m. 
 

II 
 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
5.992,50 КМ, без урачунатог 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 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: 02/5-404-16-1/17         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 04.04.2017.            Др Радо Савић, с.р.  
________________________________________
            
32. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-16-3/17 
Датум, 10.04.2017. 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 
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Члан 1. 
 

У поступку набавке радова на санацији 
локалног пута у Мјесној заједници Лопаре 
(Веселиновац), који води према Божићима у 
дужини од 1.500 m, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу „ALEKSI Ć COMPANY“ 
БРЧКО, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 2/17 од 07.04.2017. 
године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.992,50 КМ 
(петхиљададеветстотинадеведесетдва КМ и 
50/100), без ПДВ-а. Изабрани понуђач није 
ПДВ обвезник. 
 

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 локалног пута у Мјесној заједници 
Лопаре (Веселиновац), који води према 
Божићима у дужини од 1.500 m, покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-16-1/17 од 04.04.2017. 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 5.992,50 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу „ALEKSIĆ COMPANY“ БРЧКО, 
06.04.2017. 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 „ALEKSIĆ 
COMPANY“ БРЧКО, број: 2/17 од 07.04.2017. 
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. 
________________________________________
                            
33. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15 и 15/16 ), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 8/10), Начелник општине Лопаре,              
д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
30,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
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:  02/1-400-1/2     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 14.02.2017.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
34.  

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15 и 15/16 ), 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 
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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 
73,05 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Милораду 
Ћетковићу из Пељава 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:  02/1-400-1/3    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 15.02.2017.     Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
35.  
             На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему РС-Пречишћени текст 
(''Службени гласник РС'', број: 54/08) и члана 
41. и 49. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:4/14 и 11/14) и 
члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 
буџетске резерве (''Службени гласник општине 
Лопаре'', бр:8/10), Начелник општине Лопаре,  
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

II 
 

               За реализацију ове Oдлуке задужује 

се Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

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

 
Број: 02/1-400-1/4     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 22.02.2017.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
36.   

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15 и 15/16 ), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 8/10), Начелник општине Лопаре,              
д о н о с и 
 

  ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Недељку 
Николићу из Лопара - Грађевина за трошкове 
лијечења.  

II 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
          Начелник  општине 

 
 
Број:  02/1-402/17     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 24.02.2017.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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37.  
На основу члана 43. Закона о 

буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15 и 15/16 ), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 8/10), Начелник општине Лопаре,              
д о н о с и 
 

  ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
100,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Види 
Жепинић из Бијељине за трошкове лијечења.  

 
II 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
          Начелник  општине 

 
 
Број:  02/1-403/17       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 24.02.2017.        Др Радо Савић, с.р.  
________________________________________ 
 
38. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15 и 15/16 ), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 8/10), Начелник општине Лопаре,               
д о н о с и 
 

  ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

Одобравају се средства у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 416129, Јовици 
Ристићу из Липовица за трошкове лијечења.  

 
II 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
          Начелник  општине 

 
Број:  02/1-613/17     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 27.02.2017.      Др Радо Савић, с.р.  
________________________________________ 
 
39. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16 ), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 8/10), Начелник општине Лопаре,              
д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Драгици 
Манојловић из Подгоре за трошкове лијечења.  

 
II 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број:02/1-591/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 27.02.2017.    Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
40.   

  На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16 ), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 8/10), Начелник општине Лопаре,              
д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, 
Слободанки Каностревац из Прибоја за 
трошкове лијечења.  

 
II 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број:02/1-717/17     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 15.03.2017.    Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
41.   
               На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему РС-Пречишћени текст 
(''Службени гласник РС'', број: 54/08) и члана 
41. и 49. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:4/14 и 11/14) и 
члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 
буџетске резерве (''Службени гласник општине 
Лопаре'', бр:8/10), Начелник општине Лопаре,   
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
  Одобравају се средства, у износу од 
14,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, 
Републичкој управи за геодетске и имовинско – 
правне послове, у сврху накнаде за кориштење 
података и вршење услуга. 
 

II 
 
               За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

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

 
 
Број: 02/1-400-1/5        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 21.03.2017.         Др Радо Савић, с.р.  
________________________________________ 
 
42.  

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16 ), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 8/10), Начелник општине Лопаре,              
д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Јефи 
Остојић из Прибоја за трошкове лијечења.  

 
II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
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III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број:02/1-982/17         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 23.03.2017.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
43.   

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16 ), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 8/10), Начелник општине Лопаре,              
д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Славици 
Тодоровић из Тобута за трошкове лијечења.  

 
II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број:02/1-929/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 23.03.2017.    Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
44.   

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16 ), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 

општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 8/10), Начелник општине Лопаре,              
д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Вишњи 
Обреновић из Пељава за трошкове лијечења.  

 
II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број:02/1-873/17       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 23.03.2017.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
45. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16 ), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 8/10), Начелник општине Лопаре,              
д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Кати 
Петрић из Јабланице за трошкове лијечења.  

 
II 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
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III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број:02/1-3776/16      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 23.03.2017.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
46.   

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16 ), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 8/10), Начелник општине Лопаре,              
д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Слободану 
Петровићу из Милиног Села за трошкове 
лијечења.  

II 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број:02/1-990/17       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 23.03.2017.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
47.   

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16 ), члана 60. и 79. 

Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 8/10), Начелник општине Лопаре,              
д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
100,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Миладину 
Лакићу из Бријеста за трошкове лијечења.  

 
II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

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

 
Број:02/1-470/17        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 23.03.2017.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
48.   

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16 ), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 8/10), Начелник општине Лопаре,              
д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Драгани 
Ристић из Лабуцке за трошкове лијечења.  

 
II 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
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III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број:02/1-988/17        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 23.03.2017.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
49.   
               На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16 ), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 8/10), Начелник општине Лопаре,              
д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Ђуки Анђић 
из Лопара за трошкове лијечења.  

 
II 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број: 02/1-989/17       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 23.03.2017.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
50.   

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

број: 52/14, 103/15, и 15/16 ), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 8/10), Начелник општине Лопаре,              
д о н о с и 
 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Радици 
Марић из Миросава за трошкове лијечења.  

 
II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број: 02/1-655/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 24.03.2017.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
51.   

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16 ), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 8/10), Начелник општине Лопаре,              
д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
100,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Госпави 
Тошић из Пирковаца за трошкове лијечења.  
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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:02/1-3489/16      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 24.03.2017.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
52.   

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16 ), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 8/10), Начелник општине Лопаре,               
д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Милану 
Петровићу из Козјака за трошкове лијечења.  

 
II 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број:02/1-999/17         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 12.04.2017.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 

53. 
               На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему РС-Пречишћени текст 
(''Службени гласник РС'', број: 54/08) и члана 
41. и 49. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:4/14 и 11/14) и 
члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 
буџетске резерве (''Службени гласник општине 
Лопаре'', бр:8/10), Начелник општине Лопаре,   
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
    Одобравају се средства, у износу од 
100,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, 
Хуманитарној организацији „Будимо људи“ 
Бања Лука, у сврху лијечења трогодишње 
Софије Мићевић из Бања Луке обољеле од 
леукемије. 

II 
 

               За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

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

 
Број: 02/1-1009/17     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 13.04.2017.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
54. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), 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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300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Милану 
Цвјетковићу из Пељава за трошкове лијечења. 

  
II 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 

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

 
Број:02/1-1022/17     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 13.04.2017.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
55. 
               На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 8/10), Начелник општине Лопаре,              
д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Секулић 
Дејани из Лопара-Лопаре Села за трошкове 
лијечења.  

II 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 
 

 
 

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

 
Број:02/1-941/17        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 19.04.2017.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
56.   
               На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 8/10), Начелник општине Лопаре,              
д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Дринић 
Жељку из Пирковаца за трошкове лијечења. 

  
II 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 

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

 
Број:02/1-1049/17       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 21.04.2017.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
57.   
               На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему РС-Пречишћени текст 
(''Службени гласник РС'', број: 54/08) и члана 
41. и 49. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:4/14 и 11/14) и 
члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 
буџетске резерве (''Службени гласник општине 
Лопаре'', бр:8/10), Начелник општине Лопаре,  
д о н о с и 
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О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
    Одобравају се средства, у износу од 
80,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 412900 – ''Остали 
трошкови'', Агенцији за посредничке, 
информатичке и финансијске услуге – АПИФ, у 
сврху уплате накнаде за обраду завршног 
рачуна за 2016. годину. 

 
II 
 

               За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-400-1/7      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 24.04.2017.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
58. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 8/10), Начелник општине Лопаре,              
д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Којић Ики 
из Лопара за трошкове лијечења.  

 
II 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 

III 
 

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

 
 

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

 
Број:02/1-321/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 24.04.2017.     Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
59. 
               На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему РС-Пречишћени текст 
(''Службени гласник РС'', број: 54/08) и члана 
41. и 49. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:4/14 и 11/14) и 
члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 
буџетске резерве (''Службени гласник општине 
Лопаре'', бр:8/10), Начелник општине Лопаре,  
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
     Одобравају се средства, у износу од 
70,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, 
Републичкој управи за геодетске и имовинско – 
правне послове, у сврху накнаде за кориштење 
података и вршење услуга. 
 

II 
 

               За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-400-1/8       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 25.04.2017.        Др Радо Савић, с.р.   
________________________________________ 
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60. 
На основу члана 43. Закона о 

буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15 и 15/16 ), 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 
30,19 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:  02/1-400-1/9      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 28.04.2017.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
61.  

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15 и 15/16 ), 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 

49,83 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Биљани 
Симић 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:  02/1-400-1/10   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 28.04.2017.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
62.  

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15 и 15/16 ), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 8/10), Начелник општине Лопаре,              
д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Митру 
Савићу из Јабланице за трошкове лијечења.  

 
II 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

          Начелник  општине 
 
Број:  02/1-1084/17     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 03.05.2017.        Др Радо Савић, с.р.  
________________________________________ 
63. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15 и 15/16 ), члана 60. и 79. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 8/10), Начелник општине Лопаре,              
д о н о с и 
 

  ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Пантелији 
Петковићу из Лопара за трошкове лијечења.  

 
II 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
          Начелник  општине 

 
Број:  02/1-1197/17    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 05.05.2017.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
64.  
               На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему РС-Пречишћени текст 
(''Службени гласник РС'', број: 54/08) и члана 
41. и 49. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:4/14 и 11/14) и 
члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 
буџетске резерве (''Службени гласник општине 
Лопаре'', бр:8/10), Начелник општине Лопаре,  
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

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

II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

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

 
 
Број: 02/1-400-1/11    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 25.04.2017.       Др Радо Савић, с.р.   
________________________________________ 
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