
 
                                                                          
                                                                                   

                                        

 

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЛОПАРЕ 
Тел/Факс:055/650-304 

е-mail: lopareso@teol.net 

ГОДИНА 
2018. 

 
Број: 1/18 

    02.02.2018. 

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 набавке и 
испоруке ватрогасне опреме – уређај за 
извлачење паре, дима и гасова, уређај за 
одимљавање и уређај за производњу лаке 
пјене - (комплет) за потребе Територијалне 
ватрогасне јединице општине Лопаре. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 15.385,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се од стране 
Ватрогасног савеза Републике Српске, а на 

основу Одлуке о одобравању реализације 
Плана утрошка финансијских средстава, број: 
55-2/17 од 25.08.2017. године. 
 

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: 02/5-404-46-1/17      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 19.10.2017.            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: 02/5-404-46-5/17 
Датум, 29.12.2017. године 
 

На основу члана 69. и 70. 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), начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 

о поништењу поступка јавне набавке 
 
I 

Поступак за набавку и испоруку 
ватрогасне опреме – уређај за извлачење паре, 
дима и гасова, уређај за одимљавање и уређај 
за производњу лаке пјене - (комплет) за 
потребе Територијалне ватрогасне јединице 
општине Лопаре, који је спроведен путем 
Конкурентског захтјева и за који је на Порталу 
јавних набавки објављено Обавјештење о 
набавци, број: 15-7-1-42-3-12/17, дана 
19.10.2017. године, окончава се 
отказивањем/поништењем, на основу члана 69. 
став 3) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), због 
доказивих разлога који су изван контроле 
Уговорног органа и који се нису могли 
предвидјети у вријеме покретања поступка 
предметне јавне набавке. 

 
II 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак за набавку и испоруку 
ватрогасне опреме – уређај за извлачење паре, 

дима и гасова, уређај за одимљавање и уређај 
за производњу лаке пјене - (комплет) за 
потребе Територијалне ватрогасне јединице 
општине Лопаре покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-46-1/17 од 19.10.2017. године.   

У наведеном поступку јавне набавке, 
заинтересовани понуђач „FINANC“ д.о.о. 
Мостар, изјавио је жалбу, од 23.10.2017. године 
на Тендерску документацију за набавку и 
испоруку ватрогасне опреме – уређај за 
извлачење паре, дима и гасова, уређај за 
одимљавање и уређај за производњу лаке 
пјене - (комплет) за потребе Територијалне 
ватрогасне јединице општине Лопаре, број: 
02/5-404-46-2/17 од 19.10.2017. године. 

Рјешавајући по наведеној жалби, Уред 
за разматрање жалби донио је Рјешење, број: 
ЈН2-02-07-1-568-7-/17 од 07.12.2017. године 
(запримљено код Уговорног органа 20.12.2017. 
године), којим се жалба усваја и поступак се 
поништава у цјелости, односно поништава се 
текст Тендерске документације за набавку и 
испоруку ватрогасне опреме – уређај за 
извлачење паре, дима и гасова, уређај за 
одимљавање и уређај за производњу лаке 
пјене - (комплет) за потребе Територијалне 
ватрогасне јединице општине Лопаре, као и све 
радње проистекле из Тендерског документа. 

Поступајући по Рјешењу Уреда за 
разматрање жалби, број: ЈН2-02-07-1-568-7-/17 
од 07.12.2017. године, донесена је Одлука о 
окончању поступка отказивањем/поништењем, 
као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: Сагласно 
одредбама члана 101. Закона о јавним 
набавкама, заинтересовани понуђачи имају 
право изјавити жалбу, у писаној форми, 
Уговорном органу, у року од 10 (десет) дана од 
дана пријема ове Одлуке. 

 
         
       Н А Ч Е Л Н И К 
                  Радо Савић, с.р.                   
                             
Доставити: 
- Понуђачима, 
- евиденцији и 
- архиви. 
________________________________________ 
3.       

На основу члана 14. став (2) и (5), 
члана 18. став (1), члана 25 Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине („Службени 
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гласник БиХ“, број: 39/14), члана 9. Правилника 
о јавним набавкама роба, услуга и радова 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 1/16), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 67. и 
88. Статута општине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 6/17), начелник 
општине Лопаре, д о н о с и   
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Одобрава се покретање поступка јавне 
набавке робе – навалног ватрогасног возила 
са пратећом опремом за потребе 
Територијалне ватрогасне јединице општине 
Лопаре. 
 

II 
 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 285.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Приликом процјене вриједности јавне 
набавке и укупно расположивих средстава за 
предметну набавку узето је у обзир да је 
набавка ватрогасног возила ослобођена ПДВ-а 
у складу са Одлуком Вијећа министара БиХ, 
број: 238710 од 14.07.2010. године у поступку 
остваривања права на ослобађање од 
плаћања увозне даџбине на опрему која се 
ставља у слободан промет за органе цивилне 
заштите и ватрогаства. 
 За спровођење јавне набавке 
планирана су средства у Буџету општине 
Лопаре за 2018. годину, на позицији 511300 – 
издаци за набавку постројења и опреме, у 
износу од 35.000,00 КМ, а износ од 250.000,00 
одобрен је од стране Ватрогасног Савеза 
Републике Српске (Одлука, број: 55-2/17 од 
25.08.2017. године). 
 

III 
 Јавна набавка ће се спровести путем 
Отвореног поступка са међународном објавом. 
 Поступак јавне набавке спровешће се у 
складу са Законом о јавним набавкама, 
подзаконским актима и интерним актима 
уговорног органа. 

 
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: 02/5-404-50-1/17    Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 10.11.2017.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________
4.                           

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 
услуга превоза ученика на подручју општине 
Лопаре у школској 2017/18. години. 
 

II 
 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
42.735,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2018. 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: 02/5-404-55-1/17       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 04.12.2017.              Радо Савић, с.р. 
________________________________________
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5.                                               
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
        Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-55-8/17 
Датум, 27.12.2017. године 
 

На основу члана 69. став 2. тачка д) и 
члана 70. став 1. 4. и 6. 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 Препоруком 
Комисије за јавну набавку, начелник општине 
Лопаре, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о поништењу поступка јавне набавке 

 
I 
 

Поништава се поступак јавне набавке 
услуга превоза ученика на подручју општине 
Лопаре у школској 2017/18. години из разлога 
што ни једна од примљених понуда није 
прихватљива.  

 
II 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Поступак јавне набавке услуга превоза 
ученика на подручју општине Лопаре у 
школској 2017/18. години покренут је Одлуком 
о покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-55-1/17 од 04.12.2017. године.  

Јавна набавка проведена је путем 
Конкурентског захтјева за достављање понуда. 
 Обавјештење о јавној набавци, број: 
15-7-2-52-3-17/17 објављено је на Порталу 
јавних набавки, дана 04.12.2017. године 
 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 42.735,00 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. 

Захтјев за преузимање тендерске 
документације путем електронске поште 

упутио је један понуђач: „ЉАЉИЋ ТУРС“ 
д.о.о. Челић.  

Комисија за јавну набавку именована је 
Рјешењем начелника општине, број: 02/5-404-
55-3/17 од 14.12.2017. године. 

Комисија је благовремено извршила 
отварање пристиглих понуда, дана 15.12.2017. 
године у 11:30h. Записник са отварања понуда 
је благовремено достављен свим понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне набавке. 

Комисија за јавну набавку доставила је 
дана 25.12.2017. године извјештај о оцјени 
понуда, број: 02/5-404-55-5/17 од 25.12.2017. 
године и Препоруку о поништењу поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-55-6/17 од 
25.12.2017. године у поступку јавне набавке 
услуга превоза ученика на подручју општине 
Лопаре у школској 2017/18 години. 

У поступку по извјештају о раду је 
утврђено да је Комисија за јавну набавку 
благовремено и правилно извршила отварање 
и оцјену понуда и о томе сачинила 
одговарајуће записнике, у којим је утврђено 
сљедеће: 

• да је укупан број пристиглих понуда 2 
(двије), 

• да је благовремено запримљено 2 
(двије) понуде, 

• да нема неблаговремено запримљених 
понуда, 

• да нема прихватљивих понуда, 
•  да су понуде понуђача „ЉАЉИЋ – 

ТУРС“ д.о.о. Челић и „АНТИЋ ТУРС“ 
д.о.о. Лопаре неприхватљиве из 
сљедећих разлога: 

- Понуђач „ЉАЉИЋ – ТУРС“ д.о.о. Челић у 
склопу своје понуде није доставио Рјешење 
којим доказује регистрацију редовних 
аутобуских линија за тражене релације, а које 
је Уговорни орган навео као један од услова у 
тачки 3.3. Тендерске документације. Наведени 
понуђач је такође вршио исправке у Обрасцу 
за цијену понуде – Анекс 2. на начин који није у 
складу са оним што је Уговорни орган тражио 
Тендерском документацијом: „...Исправке у 
понуди морају бити израђене на начин да су 
видљиве и потврђене потписом понуђача, уз 
навођење датума исправке.“    
- Понуђач „АНТИЋ ТУРС“ д.о.о. Лопаре 
доставио је неовјерену изјаву о испуњености 
услова из члана 45. Закона о јавним 
набавкама. Наведени понуђач такође није 
обезбиједио континуитет у нумерисању 
страница понуде, тј. понуђач није исправно 
нумерисао странице понуде. 
 У поступку оцјене проведеног поступка, 
Начелник општине није нашао разлоге, 
неправилности, нити пропусте у раду који би 
евентуално били основ за неприхватање 
Препоруке Комисије за јавну набавку. 
 Наиме, у поступку је оцијењено да је 



Страна 5                            Службени гласник општине Лопаре – број 1.               02.02.2018. 
 

Комисија у свему правилно поступила, те да је 
препорука о поништењу поступка јавне 
набавке дата у складу са Законом, 
подзаконским актима и Тендерском 
документацијом.  

Наиме, у поступку предметне набавке 
несумљиво је утврђено да ни једна од 
примљених понуда није прихватљива, чиме су 
се стекли законски услови за поништење 
поступка јавне набавке. 
 Из наведених разлога, примјеном 
члана 69. став 2. тачка д) Закона о јавним 
набавкама, одлучено је као у члану 1. 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. 
         
       Н А Ч Е Л Н И К 
              Радо Савић, с.р.                
                      
Доставити: 
- „Љаљић - турс“ д.о.о. Челић, 
- „Антић турс“ д.о.о. Лопаре, 
- евиденцији и 
- архиви. 
________________________________________ 
6. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

Покреће се поступак набавке услуга 
кориштења огласног простора у седмичном 
листу ради информисања јавности о 
дешавањима од значаја за општину Лопаре 
(објављивање текстова информативног 
карактера, обавјештења за грађане, 
eмитовање празничних честитки) и куповина 
1500 примјерака (30 примјерака по броју) истог 
седмичног листа. 
   

II 
 

Предвиђени износ средстава за 

реализацију јавне набавке je 4.100,00 КМ, без 
урачунатога ПДВ-а. 

Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2018. годину. 
  

III 
 

За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 
 

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

 
 

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

 
Број: 02/5-404-1-1/18        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 03.01.2018.               Радо Савић, с.р. 
________________________________________
7. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-1-3/18 
Датум, 12.01.2018. године 
       
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 
Лопаре, д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
 

У поступку набавке услуга кориштења 
огласног простора у седмичном листу ради 
информисања јавности о дешавањима од 
значаја за општину Лопаре (објављивање 
текстова информативног карактера, 
обавјештења за грађане, eмитовање 
празничних честитки) и куповина 1500 
примјерака (30 примјерака по броју) истог 
седмичног листа, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу ЈИП „СЕМБЕРИЈА И 
МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 2/2018 од 
04.01.2018. године. 
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Члан 2. 
 

Вриједност набавке за уговор износи 
4.102,55 КМ, без ПДВ-а, односно 4.799,98 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: четири 
хиљадеседамстотинадеведесетдевет КМ и 
98/100).  

Члан 3. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке услуга 
кориштења огласног простора у седмичном 
листу ради информисања јавности о 
дешавањима од значаја за општину Лопаре 
(објављивање текстова информативног 
карактера, обавјештења за грађане, 
eмитовање празничних честитки) и куповина 
1500 примјерака (30 примјерака по броју) истог 
седмичног листа покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-1-1/18 од 03.01.2018. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 4.100,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ЈИП „СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“ 
БИЈЕЉИНА, 03.01.2018. године. 
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став 2. Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача ЈИП 
„СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА, број: 
2/2018 од 04.01.2018. 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 
   Радо Савић, с.р. 
________________________________________

8.       
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 o 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 2018. годину. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.300,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2018. 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 
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: 02/5-404-2-1/18         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 05.01.2018.                Радо Савић, с.р. 
________________________________________
9. 
                            
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-2-3/18 
Датум, 11.01.2018. 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 
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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 – 
провизија банке у платном промету за 2018. 
годину, након разматрања достављене Понуде 
понуђача, брoj: 01-3-366/18 од 11.01.2018. 
године, одлучено је да се уговор додијели 
понуђачу  „Pavlovi ć International Bank“ а.д. 
Слобомир - Бијељина. 

 
Члан 2. 

 
Укупна вриједност уговора за 

предметну набавку износи 5.306,94 КМ, без 
ПДВ-а. 

Финансијске услуге, укључујући услуге 
које су повезане с управљањем депозитима, 
уштеђевином и банковним рачунима, вођењем 
платних трансакција, пријеносом и 
извршавањем доспјелих обавеза, 
уновчавањем чекова и других финансијских 
инструмената, изузев с плаћањем дугова и 
факторинга, ослобођене су од плаћања ПДВ-а, 
у складу са чланом 25. Закона о порезу на 
додатну вриједност („Службени гласник БиХ“, 
број: 09/05, 35/05 и 100/08). 
 

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 
2018. годину покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-2-1/18 
од 05.01.2018. 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 5.300,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 

Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу „Pavlović International Bank“ а.д. 
Слобомир - Бијељина, 05.01.2018. 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: 01-3-366/18 од 11.01.2018. 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 
   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
10.                        
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
        ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
         Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-40-10/17 
Датум, 08.01.2018. године 
 

На основу члана 59. и 82. став 3) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16), а у 
вези члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
6/17), начелник општине Лопаре д o н о с и   
 

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

 
Члан 1. 

 У Комисију за интерни пријем радова 
на изградњи и асфалтирању примарног 
локалног пута кроз насељено мјесто 
Коњиковићи, на подручју општине Лопаре, у 
циљу стварања инфраструктурних услова за 
одрживи повратак становништва на овом 
подручју, изведених према Уговору о извођењу 
радова, број: 02/1-014-143 од 10.11.2017. 
године, именују се: 
 

1. Јово Лукић, дипломирани грађевински 
инжењер из Лопара, за предсједника, 

2. Мира Радовановић, архитектонски 
техничар из Лопара, за члана и 

3. Вања Делић, економски техничар из 
Лопара, за члана. 

 
Члан 2. 

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

Члан 3. 
 Интерни пријем радова из тачке 1. овог 
Рјешења Комисија ће извршити 12.01.2018. 
године у 11 часова. 
 

Члан 4. 
 Раду Комисије обавезни су да 
присуствују: 
 

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

 
Члан 5. 

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

 
ДОСТАВЉЕНО:               Н А Ч Е Л Н И К
    
1. Члановима Комисије,            Радо Савић, с.р.                                                                    
2. Представнику извођача 
    радова,       
3. Надзорном органу,                
4. Представницима општине  
    Лопаре,  
5. Евиденцији и 
6. Архиви. 
________________________________________ 
11. 

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 асфалтирању дијела локалног пута у 
Мјесној заједници Бобетино Брдо, засеок 
Лукићи, у дужини од 80 метара и ширини 2,60 
метара. 

II 
 

Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 

6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
Финансијска средства за набавку 

радова из члана 1. ове Одлуке обезбјеђују се у 
буџету општине Лопаре за 2018. 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: 02/5-404-3-1/18       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 16.01.2018.              Радо Савић, с.р. 
________________________________________
12.                              
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-3-3/18 
Датум, 19.01.2018. 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 
aсфалтирању дијела локалног пута у Мјесној 
заједници Бобетино Брдо, засеок Лукићи, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
„БИЈЕЉИНА ПУТ“ д.о.о. БИЈЕЉИНА, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 79/18 од 19.01.2018. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.996,80 КМ, без ПДВ-а, односно 7.016,26 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: седам 
хиљадашеснаест КМ и 26/100).  
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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 
aсфалтирању дијела локалног пута у Мјесној 
заједници Бобетино Брдо, засеок Лукићи 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-3-1/18 од 
16.01.2018. 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 „БИЈЕЉИНА ПУТ“ д.о.о. Бијељина, 
16.01.2018. 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: 79/18 од 
19.01.2018. 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 
   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
13.                              

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 заштити пута постављањем бетонских 
габиона у дужини од 15 метара на дијелу 
локалног пута Лопаре – Козјак, у близини куће 
Бобана Бојића и спуштање нивоа нивелете 
пута ради смањења успона у дужини од 30 
метара на локацији мјесног гробља у Козјаку, 
општина Лопаре. 
 

II 
 

Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
4.080,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

Финансијска средства за набавку 
радова из члана 1. ове Одлуке обезбјеђују се у 
буџету општине Лопаре за 2018. 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: 02/5-404-5-1/18           Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 17.01.2018. године     Радо Савић, с.р. 
________________________________________
14.                              
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-5-3/18 
Датум, 23.01.2018. 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 
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О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
 

У поступку набавке радова на заштити 
пута постављањем бетонских габиона у 
дужини од 15 метара на дијелу локалног пута 
Лопаре – Козјак, у близини куће Бобана Бојића 
и спуштање нивоа нивелете пута ради 
смањења успона у дужини од 30 метара на 
локацији мјесног гробља у Козјаку, општина 
Лопаре, одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу УСЛУЖНА ЗАНАТСКА РАДЊА 
„ЕКО - СЈАЈ“ КОЗЈАК - ЛОПАРЕ, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 1/18 од 17.01.2018. године. 

 
Члан 2. 

 
Вриједност набавке за уговор износи 

4.080,00 КМ, без ПДВ-а, односно 4.773,60 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: четири 
хиљадеседамстотинаседамдесеттри КМ и 
60/100).  
 

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 
заштити пута постављањем бетонских габиона 
у дужини од 15 метара на дијелу локалног пута 
Лопаре – Козјак, у близини куће Бобана Бојића 
и спуштање нивоа нивелете пута ради 
смањења успона у дужини од 30 метара на 
локацији мјесног гробља у Козјаку, општина 
Лопаре покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-5-1/18 
од 17.01.2018. 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 4.080,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу УСЛУЖНА ЗАНАТСКА РАДЊА 
„ЕКО - СЈАЈ“ КОЗЈАК - ЛОПАРЕ, 17.01.2018. 
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 УСЛУЖНА 
ЗАНАТСКА РАДЊА „ЕКО - СЈАЈ“ КОЗЈАК - 
ЛОПАРЕ, број: 1/18 од 17.01.2018. 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 
   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
15.                                
          На основу члана 42. Закона о буџетском 
систему РС-Пречишћени текст (''Службени 
гласник РС'', број: 54/08) и члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', бр: 6/17) 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 
1.000,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на 
терет позиције буџетска резерва 372200, 
Жељку Гајићу из Зворника, у сврху лијечења 
једногодишњег Александра Гајића обољелог 
од А.Т.Р.Т тумора на малом мозгу. 

 
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: 02/1-400-1/1 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 05.01.2018.             Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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16. 
          На основу члана 42. Закона о буџетском 
систему РС-Пречишћени текст (''Службени 
гласник РС'', број: 54/08) и члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', бр: 6/17) 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 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Михајлу 
Бабићу из Прибоја за трошкове лијечења. 
 

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: 02/1-299/18      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 24.01.2018.        Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
17. 
          На основу члана 42. Закона о буџетском 
систему РС-Пречишћени текст (''Службени 
гласник РС'', број: 54/08) и члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', бр: 6/17) 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 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Петру 
Остојићу из Прибоја за трошкове лијечења 
 

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: 02/1-298/18    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 24.01.2018.      Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
18. 
          На основу члана 42. Закона о буџетском 
систему РС-Пречишћени текст (''Службени 
гласник РС'', број: 54/08), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', бр: 6/17) 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 
200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Цвијану 
Васићу из Смиљевца за трошкове лијечења. 
 

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: 02/1-324/18      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 25.01.2018.         Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
19. 

          На основу члана 42. Закона о буџетском 
систему РС-Пречишћени текст (''Службени 
гласник РС'', број: 54/08), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
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општине Лопаре'', бр: 6/17) 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 
200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Славици 
Миловановић из Прибоја за трошкове 
лијечења 

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: 02/1-332/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 26.01.2018.         Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
20. 
 
          На основу члана 42. Закона о буџетском 
систему РС-Пречишћени текст (''Службени 
гласник РС'', број: 54/08), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', бр: 6/17) 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 
200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Спасоју 
Јовићу из Тобута за трошкове лијечења 
 

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: 02/1-330/18 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 26.01.2018.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
21. 
          На основу члана 42. Закона о буџетском 
систему РС-Пречишћени текст (''Службени 
гласник РС'', број: 54/08), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', бр: 6/17) 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 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Олги Јовић 
из Лабуцке за трошкове лијечења 
 

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: 02/1-329/18 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 26.01.2018.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
22. 
          На основу члана 42. Закона о буџетском 
систему РС-Пречишћени текст (''Службени 
гласник РС'', број: 54/08), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', бр: 6/17) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
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(''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 
250,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Милану 
Томићу из Бријеста за трошкове лијечења. 
 

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: 02/1-328/18     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 26.01.2018.       Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
23. 
          На основу члана 42. Закона о буџетском 
систему РС-Пречишћени текст (''Службени 
гласник РС'', број: 54/08), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', бр: 6/17) 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 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Недељку 
Николићу са Грађевине за трошкове лијечења. 
 

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: 02/1-327/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 26.01.2018.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
24. 
          На основу члана 42. Закона о буџетском 
систему РС-Пречишћени текст (''Службени 
гласник РС'', број: 54/08), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', бр: 6/17) 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 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Горану 
Спасојевићу из Пушковца за трошкове 
лијечења. 
 

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: 02/1-326/18     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 26.01.2018.       Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
25. 
          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 
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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 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Кати 
Петрић из Јабланице за трошкове лијечења. 
 

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: 02/1-325/18      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 26.01.2018.        Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
26. 
          На основу члана 42. Закона о буџетском 
систему РС-Пречишћени текст (''Службени 
гласник РС'', број: 54/08), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', бр: 6/17) 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 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Бориславу 
Ђурићу из Лопаре Села за трошкове лијечења. 
 

II 
 

          За реализацију ове 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: 02/1-344/18     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 26.01.2018.        Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
27. 
          На основу члана 42. Закона о буџетском 
систему РС-Пречишћени текст (''Службени 
гласник РС'', број: 54/08), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', бр: 6/17) 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 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Цвијанки 
Ђурић из Лопара за трошкове лијечења. 
 

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: 02/1-345/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 26.01.2018.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
28. 
          На основу члана 42. Закона о буџетском 
систему РС-Пречишћени текст (''Службени 
гласник РС'', број: 54/08), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', бр: 6/17) 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 



Страна 15                            Службени гласник општине Лопаре – број 1.               02.02.2018. 
 

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 416129, Зифији 
Хоџић из Мачковца за трошкове лијечења. 
 

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: 02/1-341/18     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 26.01.2018.       Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
29. 
          На основу члана 42. Закона о буџетском 
систему РС-Пречишћени текст (''Службени 
гласник РС'', број: 54/08), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', бр: 6/17) 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 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Симики 
Петровићу из Козјака за трошкове лијечења. 
 

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: 02/1-340/18      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 26.01.2018.         Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
30. 
          На основу члана 59. став 1. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број: 97/16) и члана 67. став 1. 
тачка 8. Статута општине Лопаре ("Службени 
гласник општине Лопаре", број: 6/17), Начелник 
општине Лопаре, д о н о с и 

 
 

ПРАВИЛНИК 
о измјенама и допуна Правилника о 

организацији и систематизацији радних 
мјеста Општинске управе општине Лопаре 

 
Члан 1. 

 
          У члану 42. став 1. тачка 1. Правилника о 
организацији и систематизацији радних мјеста 
Општинске управе општине Лопаре  
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
14/17), подтачкa 1.5. ''Стручни сарадник за 
опште и персоналне послове'',’ мијења се и 
гласи: 
 
          ''1.5. Виши стручни сарадник за опште 
и персоналне послове 
 
Категорија: - шеста категорија 
 
Звање:  - стручни сарадник трећег 
звања  
 
Опис послова:- припрема конкурсе и огласе за                     
                           пријем у радни однос на       
                           одређено и неодређено радно  
                           вријеме, 
                         - припрема нацрте рјешења о  
                           пријему у радни однос, 
                         - припрема нацрте уговора о  
                            раду, 
                         - припрема нацрте рјешења о  
                            плати и другим примањима,  
                            годишњем одмору, мировању   
                            права из радног односа,  
                            прерасподјели радног  
                            времена,  
                            породиљском одсуству,  
                            ноћном  
                            раду, минулом раду,  
                            распоређивању и другим  
                            пословима из области радног  
                            односа, 
                          - припрема увјерења о плати и  
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                            радном стажу, 
                         - врши комплетирање  
                           документације за одлазак у  
                           пензију, 
                         - води матичне књиге радника и  
                           друге евиденције о радницима, 
                         - врши пријаве и одјаве радника  
                           у ПИО, 
                         - израђује спискове радника, 
                         - пружа техничку помоћ  
                           комисији за пријем радника у  
                            радни однос 
                         - обавља и друге послове по  
                           налогу начелника Одјељења и  
                           шефа Одсјека. 
 
Сложеност:     - мање сложени  послови са   
                           ограниченим бројем међусобно  
                           повезаних различитих  
                           задатака у којима се  
                           примјењују утврђене  
                           методе рада, поступци или  
                           стручне технике 
 
Самосталност:- самосталност у раду  
                            ограничена је редовним  
                            надзором непосредног  
                            руководиоца и његовим  
                            општим и појединачним  
                            упутствима за рјешавање  
                            сложенијих рутинских  
                            стручних питања 
 
Одговорност:- одговара за правилну примјену  
                         метода рада, поступака или  
                         стручних техника 
 
Пословна 
комуникација:- контакти унутар основне и  
                         унутрашње организационе  
                         јединице, а повремено и изван,  
                         ако је потребно да се прикупе и  
                         размјене информације 
 
Врста послова: -стручно-оперативни,    
                           административно-технички 
 
Статус:  - општински службеник, 
 
Услови:         - виша стручна спрема правног   
                        смјера или први циклус студија  
                        са остварених најмање 180  
                         ECTS бодова, 
                       - најмање једна година радног  
                         искуства у траженом степену  
                         образовања и 
                       - положен стручни испит за рад у  
                         општинској управи. 
Број 
извршилаца: - 1 извршилац'' 
 

Члан 2. 
 
          Овај Правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 
 

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

НАЧЕЛНИК 
 
Број:02/1-014-15/18 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 01.02.2018.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________
31. 
 

На основу члана 21. став 2. Закона о 
заштити лица која пријављују корупцију, 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
62/17), члана 59. став 1. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 67. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број 6/17), Начелник 
општине, д о н о с и 
 

У П У Т С Т В О 
О ПОСТУПАЊУ СА ПРИЈАВОМ КОРУПЦИЈЕ 
И ОБЕЗБЈЕЂЕЊУ ЗАШТИТЕ ЛИЦА КОЈА 

ПРИЈАВЉУЈУ КОРУПЦИЈУ У 
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
1. Овим упутством регулишу се питања 
подношења и пријема пријаве корупције, 
поступање са пријавом корупције, заштита 
права пријавиоца корупције, права и обавезе 
Начелника општине Лопаре и запослених у 
Општинској управи општине Лопаре у вези са 
пријавом корупције и друга питања која су од 
значаја за пријаву корупције и заштиту права 
пријавиоца корупције. 
 
2. Пријава корупције је, у складу са Законом о 
заштити лица која пријављују корупцију, (у 
даљем тексту: Закон), писано или усмено 
обавјештење које садржи податке о чињењу 
или нечињењу Начелника општине или лица 
запослених у Општинској управи општине 
Лопаре, злоупотребом службеног овлашћења 
или службеног положаја у приватне сврхе, с 
циљем стицања противправне имовинске 
користи или било које друге користи за себе 
или другог. 
 
3. Пријава корупције може да има форму 
писаног или усменог обавјештења. 
 
4. Пријава може да се поднесе: 
4.1. путем редовне поште на адресу  
       Општинске управе општине Лопаре, 
4.2. путем електронске поште на службену е- 
       маил адресу Општинске управе општине    
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       Лопаре, 
4.3. усмено на записник код овлашћеног лица у  
       Општинској управи општине Лопаре.  
 
5. Пријава корупције садржи: 
5.1. опис чињења или нечињења које  
       представља корупцију, 
5.2. чињенице и околности на основу којих  
       пријавилац сумња да је покушана или  
       извршена корупција у Општинској управи  
       општине Лопаре, 
5.3. податке о пријавиоцу. 
 
6. Пријава садржи и податке о запосленом у 
Општинској управи за ког постоји сумња да је 
извршио корупцију, уколико пријавилац има 
информације о томе у моменту подношења 
пријаве. 
 
7. Уз пријаву, пријавилац доставља и 
материјалне доказе из којих прoизилази сумња 
да је покушана или извршена корупција, 
уколико је у посједу таквих доказа. 
 
8. На коверти којом се доставља пријава 
корупције, пријавилац означава да се односи 
на пријаву корупције да не би била отоворена 
заједно са редовном поштом. На коверти се 
штампаним словима ставља натпис: ПРИЈАВА 
КОРУПЦИЈЕ. 
 
9. Сви запослени у Општинској управи 
општине Лопаре, треба да, уколико дођу у 
посјед пријаве корупције, предузму мјере да се 
обезбиједи заштита личних података и 
анонимност пријавиоца, да се нико други не 
може упознати са садржином пријаве и да се 
пријава достави Начелнику општине, односно 
лицу које начелник одреди посебним 
рјешењем. 
 
10. Подаци о идентитету подносиоца пријаве 
чувају се у строгој тајности, осим ако је сам 
пријавилац изричито дозволио откривање 
података о свом индетитету. 
 
11. Пријемна пошта, код које је на коверти 
назначено да се односи на пријаву корупције, 
не смије се отварати и не протоколише се као 
редовна пошта. 
 
12. Пошту из тачке 11. овог упутства 
неопходно је без одгађања доставити 
Начелнику општине, односно овлашћеном 
лицу, као повјерљиву пошту. 
 
13. Уколико је пријава предата на протокол 
непосредно без коверте или омота, а 
запослени на пријему поште утврди да је ријеч 
о пријави корупције, неопходно је да 
поднесену пријаву без одгађања достави 

Начелнику општине, односно овлашћеном 
лицу, уз обавезу сачињавања службене 
забиљешке у којој ће навести на који начин је 
пријава поднесена и лица упозната са 
садржином пошиљке. 
 
14. Ако на коверти или омоту није означено да 
се пошиљка односи на пријаву корупције, а 
запослени на протоколу то утврди тек након 
отварања коверте или омота, неопходно је да 
коверту затвори и исту достави Начелнику 
општине уз службену забиљешку у којој ће 
навести име лица које је пошту отворило и ко 
је упознат са садржајем пошиљке. 
 
15. Пријаву у форми усменог обавјештења 
пријавилац подноси усмено на записник код 
службеника у Општинској управи општине 
Лопаре, којег одреди начелник општине. 
 
16. Записник из тачке 15. овог упутства 
сачињава се у два примјерка, и то један се 
предаје пријавиоцу, а други се доставља 
Начелнику општине, као повјерљива пошта. 
 
17. Приликом сачињавања записника о пријави 
корупције службеник из тачке 15. овог 
упутства, упознаје подносиоца пријаве са 
одредбама Закона о врстама пријава да би 
утврдио да ли пријава садржи сумњу на 
корупцију у Општинској управи општине 
Лопаре или неком другом субјекту. 
 
18. Ако се приликом пријема пријаве корупције 
утврди да се пријава односи на сумњу на 
корупцију у неком другом субјекту, а не у 
Општинској управи општине Лопаре, упознаће 
се пријавилац ко је надлежан за пријем и 
упутити да пријаву поднесе том субјекту. 
 
19. У записник о пријави корупције уносе се: 
19.1. Пословни број и датум сачињавања  
         записника, 
19.2. Подаци о пријавиоцу и начин утврђивања  
         идентитета пријавиоца, 
19.3. Подаци о упознавању пријавиоца са  
         одредбама Закона о: 

- врстама пријава корупције, 
- садржају пријаве, 
- врстама заштите пријавиоца и                  
  његовом праву да изабере врсту  

               заштите. 
19.4. изјава пријавиоца којом: 

- описује чињење или нечињење које  
               представља корупцију, 

- наводи чињеница и околности на                
               основу којих пријавилац сумња да је       
               покушана  или извршена корупција и 
             - даје податке о запосленом лицу у   
               Општинској управи општине Лопаре  
                за кога постоји сумња да је извршио   



Страна 18                            Службени гласник општине Лопаре – број 1.               02.02.2018. 
 

             корупцију, уколико пријавилац има  
             информације о томе у моменту  
             подношења пријаве. 
19.5. побројавање и опис доказа које  
         пријавилац подноси уз пријаву корупције. 
 
20. Пријава корупције представља службену 
тајну и протоколише се као посебан предмет 
са сопственим пословним бројем и ознаком: 
ПОВЈЕРЉИВО, а у складу са чланом 12. 
Уредбе о канцеларијском пословању 
републичких органа управе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 1/04 и 13/07). 
 
21. Овлашћени службеник за пријем пријаве 
корупције, након пријема пријаве и 
сачињавања службене забиљешке упознаје 
Начелника општине и након тога предузима 
одговарајуће активности обраде података 
назначених у пријави.  
 
22. Службеник из претходне тачке о поступању 
по пријави корупције редовно информише 
Начелника општине. 
 
23. О запримљеним пријавама корупције води 
се посебна евиденција. 
 
24. Ако се пријава корупције односи на 
овлаштеног службеника за пријем пријаве и 
поступање по истој, пријава корупције 
доставља се непосредно Начелнику општине 
Лопаре који ће рјешењем одредити 
службеника који ће поступати по пријави. 
 
25. Ако пријава корупције није потпуна, 
пријавилац се позива да је допуни у 
примјерном року, уз упозорење да ће у 
супротном пријава бити одбачена као 
непотпуна. 
 
26. Ако пријава буде одбачена као непотпуна, 
пријавилац може накнадно поднијети нову 
пријаву  са свим обавезним елементима само 
ако је ријеч о новим доказима који нису били 
познати у вријеме подношења пријаве из т. 5. и 
25. овог упутства. 
 
27. Ако пријавилац у пријави није навео личне 
податке о извршиоцу корупције, уз такву 
пријаву сачињава се службена забиљешка да 
се по истој није могло поступати, из разлога 
непотпуности. 
 
28. Службеник задужен са предметом 
формираним по пријави корупције испитује 
основаност навода у пријави и доставља је на 
изјашњење запосленом у Општинској управи 
за којег је у пријави изнесена сумња да је 
извршио корупцију, уз остављање примјереног 
рока.  

29. Пријава се доставља писменим путем, уз 
обезбјеђење заштите тајности личних 
података пријавиоца корупције.  
 
30. Након изјашњења лица које је пријављено 
за покушај или извршење корупције, сачињава 
се извјештај у писаној форми. 
 
31. Извјештај из претходне тачке овог упутства 
садржи и приједлог одлуке за поступање по 
пријави корупције. 
 
32. Приједлог одлуке садржи: 
- одбацивање пријаве као непотпуне, 
- одбијање пријаве као неосноване,  
- просљеђивање пријаве надлежном органу,  
- предузимање мјера и активности за  
  отклањање чињења или нечињења које је  
  утврђено као штетна посљедица којом је  
  повријеђено или угрожено право пријавиоца  
  корупције, 
- предузимање мјера и активности за  
  обезбјеђење заштите пријавиоца корупције, 
- предузимање мјера и активности за  
  утврђивање дисциплинске и материјалне  
  одговорности запосленог у Општинској  
  управи општине Лопаре за које постоје  
  основи сумње да је извршио корупцију. 
 
33. Приједлог одлуке из тачке 32. овог упутства 
садржи и образложење. 
 
34. Начелник општине Лопаре, након што 
заприми извјештај и приједлог одлуке, доноси 
коначну одлуку. 
 
35. Коначна одлука или обавјештење о исходу 
поступка по пријави корупције доставља се 
подносиоцу пријаве у року од осам дана од 
дана окончања поступка по тој пријави. 
 
36. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лопаре“. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  Л О П А Р Е 
Н а ч е л н и к  о п ш т и н е 

 
 
Број: 02/1-014-3/18    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 10.01.2018.         Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
32.       

На основу члана 59. и 82. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник  РС'', 
број:97/16), а у вези са чланом 67. и 88. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник  
општине Лопаре'', број: 6/17), Начелник 
општине  д о н о с и 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању радног тима за евиденцију и 

попис комуналне водоводне 
инфраструктуре  

 

I 
 У Радни тим за евиденцију и попис 
комуналне водоводне инфраструктуре 
општине Лопаре именују се: 
 

1. Срђан Лукић, за координатора, 
2. Јово Лукић, за члана, 
3. Вујаднин Крстић, за члана и 
4. Илинка Тешић, за члана. 
 

II 
Задатак Радног тима из тачке I овог 

Рјешења је да изради Акциони план за 
евиденцију и попис комуналне водоводне 
инфраструктуре, те да у складу са истим и 
Упутством о евидентирању и књижењу 
водоводне комуналне имовине, а у сарадњи са 
надлежним одјељењем и Јавним комуналним 
предузећем које управља водоводом, 
евидентира и попише комуналну водоводну 
инфраструктуру, те на основу утврђеног стања 
успостави Помоћну књигу сталних средстава. 

 

III 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број: 02/1-476-9/18  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 31.01.2018.             Радо Савић, с.р. 
________________________________________                
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