
 

                                                                          

                                                                                   

                                      

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

Цара Душана бр. 143. Лопаре 

Тел/Факс:055/650-304 

е-mail: lopareso@teol.net 

 

Понедељак, 21. мај 2018. год. 

  

Л О П А Р Е 

 

БРОЈ 4/18  

 

  Жиро-рачун: 

  ''Павловић Интернационал Банк'' 

  а.д. Бијељина, број: 

  554-003-000000-1923 
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На основу члана 348. став 3. тачка д) 

Закона о стварним правима (''Службени гласник 

Републике Српске'', број:124/08, 58/09, 95/11 и 

60/15), члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике Српске'', број: 

97/16) и члана 36. Статута општине Лопаре 

(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 6/17), 

Скупштина општине Лопаре, на 15. сједници, 

одржаној дана 27.04.2018. године, д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о продаји непосредном погодбом градског 

 грађевинског земљишта у својини  

општине Лопаре 

  

Члан 1. 

Продаје се непосредном погодбом, 

неизграђено градско грађевинско земљиште, 

означено као: 

- к.п.бр.526/4 површине 182 м
2
, настала 

цијепањем  к.п. број 526/1, уписана у 

посједовни лист број 212 КО Лопаре град, 

а која по земљишнокњижним подацима 

одговара парцели означеној као к.п. бр. 

355/21 уписаној у зк.ул. бр. 325 КО Козјак 

и  

- к.п.бр.525/9 површине 105 м
2
, настала 

цијепањем  к.п. број 525/1 уписана у 

посједовни лист број 212 КО Лопаре град, 

а  која по земљишнокњижним подацима 

одговара парцели означеној као к.п. бр. 

355/22 уписаној у зк.ул. бр. 325 КО Козјак, 

у свему према Одлуци о прихватању стручном 

мишљења – урбанистичко техничких услова, број: 

01/1-022-1-12/18 од 16.02.2018. године. 

Укупна површина земљишта које се 

продаје износи 287 м
2
. 

 

Члан 2. 

Земљиште из претходног члана, продаје се 

ради комплетирања грађевинске парцеле, 

непосредном погодбом  Максимовић Жарку  из 

Лопара, по цијени од 10,00 КМ по квадратном 

метру, односно 2.870,00 (словима: 

двијехиљадеосамстотинаседамдесетконвертибилни

х марака) за предметно земљиште. 

 

Члан 3. 

Овлашћује се начелник општине, да на 

основу ове одлуке и прибављеног мишљења 

Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште 

замјеника у Бијељини, може код овлаштеног нотара 

закључити уговор о продаји земљишта описаног у 

члану 1. овог уговора.  

 

Члан 4. 

              Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у ''Службеном гласнику општине 

Лопаре''.  

 

Број: 01/1-022-1-50/18                Предсједник                                                

27. априла 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 
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 На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", број: 97/16), 

члана 36. Статута општине Лопаре ("Службени 

гласник општине Лопаре", број 6/17), Скупштина 

општине Лопаре на 15. сједници одржаној дана 

27.04.2018. године, д о н о с и 

 



Страна 2                            Службени гласник општине Лопаре – број 4.                   21.05.2018. 

 

 

 

О Д Л У К У 

о прихватању  стручног мишљења – 

урбанистичко техничких услова  

 

I 

 Прихвата се стручно мишљење - 

урбанистичко технички услови број:  УТУ-112/18 

од 02.04.2018. године Максић Жарке из Лопара, за 

изградњу помоћног објекта у Лопарама, на 

земљишту означеном као к.ч. 310/1 и 310/5 КО 

Лопаре Град, а који су урађени од стране ЈП 

“Дирекције за изградњу и развој града” Бијељина. 

 

 Са наведеним Стручним мишљењем и 

урбанистичко-техничким условима накнадно ће се 

извршити усклађивање Регулационог плана града 

Лопаре. 

 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику општине 

Лопаре". 

 

Број: 01/1-022-1-51/18                Предсједник                                                

27. априла 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 
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На основу члана  39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и чланa 36. Статута општине 

Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 

број: 6/17),  Скупштина општине Лопаре, на 15. 

сједници одржаној дана 27.04.2018. године,  доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава   

 

I 

Одобравају се новчана средства у износу 

од 30.000,00 КМ, за  изградњу локалног пута  у  

насељу Пукиш општина Лопаре. 

 

II 

Средства из претходног члана биће 

обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 2018. 

годину, са позиције 511100 -  ''Подршка пројектима 

капиталних инвестиција''. 

 

III 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

начелник општине Лопаре и  Одјељење за 

финансије општине Лопаре.  

 

IV 

            Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Лопаре''. 

Број: 01/1-022-1-52/18                Предсједник                                                

27. априла 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 
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           На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 3., 5., 12., 

13., 15., 16., 18. став 1. и 2. и члана 19. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07 и 102/12), члана 8. 

став 1., 87. став 1. и 2., 88., 100. став 1., 101., 132. 

став 1., 133., 134. и 135. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 37/12 и 90/16), члана 3. и 4. Закона о 

класификацији дјелатности Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

66/13), Уредбе о класификацији дјелатности у 

Републици Српској, Подручје Q-Дјелатност 

здравствене заштите и социјалног рада („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 8/14) и члана 36. 

став 2. тачка 2. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17), 

Скупштина општине Лопаре на 15. сједници 

одржаној дана 27.04.2018. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У  

о измјенама и допунама Одлуке о оснивању  

Центра за социјални рад Лопаре  

 

Члан 1. 

 У Одлуци о оснивању Центра за социјални 

рад Лопаре број: 01/1-022-178/17 од 25.04.2017. 

године, члан 1. мијења се и гласи: 

  

 „Центар за социјални рад Лопаре је 

основан као Jавна установа Центар за социјални 

рад.“ 

 

Члан 2. 

 Досадашњи став 2. члана 1. Одлуке о 

оснивању Центра за социјални рад Лопаре број: 

01/1-022-178/17 од 25.04.2017. године постаје члан 

2., а чланови 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. и 11., 

постају чланови 3., 4., 5,. 6., 7., 8., 9., 10., 11. и 12. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Лопаре.“ 

 

Број: 01/1-022-1-53/18                Предсједник                                                

27. априла 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 
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               На основу члана 39. став 2. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник  



Страна 3                            Службени гласник општине Лопаре – број 4.                   21.05.2018. 

 

 

 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 58. Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 37/12 и 90/16), чланова 4., 15., 16., 

17., 18. и 19. Правилника о процјени потреба и 

усмјеравања дјеце и омладине са сметњама у 

развоју („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 117/12 и 16/18) и члана 36. став 2. тачка 9. 

Статута општине Лопаре („Службени гласник 

општине Лопаре“, број: 6/17), Скупштина општине 

Лопаре на сједници одржаној 27.04.2018. године,    

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Првостепене стручне комисије о 

процјени потреба и усмјеравања дјеце 

 и омладине са сметњама у развоју 

 

I 

             Именује се  Првостепена стручна комисисја 

о процјени потреба и усмјеравања дјеце и омладине 

са сметњама у развоју (у даљем тексту: Стручна 

комисија) у следећем саставу: 

  

             1. Илија Јовић, педијатар или специјалиста 

породичне медицине,                                                                

             2. Сања Радовановић, дипломирани педагог, 

             3. Биљана Тодоровић, дипломирани 

психолог, 

             4. Душица Бошковић, дипломирани 

дефектолог и 

             5. Јагода Барић, дипломирани социјални 

радник. 

 

II 

 Стручна комисија из члана I овог Рјешења 

формира се за рад на подручју општине Лопаре. 

 

 Стручна комисија доноси Пословник о 

раду. 

 

III 

 Послове координације Стручне комисије 

врши координатор Стручне комисије. Под 

пословима координације подразумијевају се 

следећи послови: администартивни, стручни и 

послови координације између чланова комисије и 

лица у поступку процјене потреба и усмјеравања. 

 

 Координатор стручне комисије је лице 

запослено у Центру за социјални рад. 

 

IV 

 Радом Стручне комисије руководи 

предсједник.  

 Сваки члан Стручне комисије из члана I 

овог Рјешења дужан је да се током утврђивања 

потребе и усмјеравања придржава прописа из своје 

области, као и стандарда и правила струке. 

 Стручна комисија даје налаз и мишљење 

на сједници само ако ради у пуном саставу. 

 

V 

 Сручна комисија из члана I овог Рјешења 

дужна је да у току рада поступа у складу са 

Правилником о процјени потреба и усмјеравања 

дјеце и омладине са сметњама у развоју. 

 

             Трошкови рада Стручне комисије 

финансирају се из буџета општине Лопаре, односно 

Центра за социјални рад Лопаре у складу са 

планираним средствима за ту намјену. 

  

VI 

 Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у “Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-54/18                Предсједник                                                

27. априла 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 

 

6 

 На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", број: 97/16), 

члана 36. Статута општине Лопаре ("Службени 

гласник општине Лопаре", број: 6/17), Скупштина 

општине Лопаре на 15. сједници одржаној дана 

27.04.2018. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о прихватању  стручног мишљења – 

урбанистичко техничких услова  

 

I 

 Прихвата се стручно мишљење - 

урбанистичко технички услови број: 103/18 од 

27.03.2018. године ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ Лопаре  

из Лопара, за изградњу Центра за базичну 

рехабилитацију у Лопарама на земљишту 

означеном као к.ч. број 514/1 уписане у К.О. 

Лопаре Град, а који су урађени од стране ЈП 

“Дирекције за изградњу и развој града” Бијељина. 

 

 Са наведеним Стручним мишљењем и 

урбанистичко-техничким условима накнадно ће се 

извршити усклађивање Регулационог плана града 

Лопаре. 

 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику општине 

Лопаре". 

 

Број: 01/1-022-1-55/18                Предсједник                                                

27. априла 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 



Страна 4                            Службени гласник општине Лопаре – број 4.                   21.05.2018. 
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 На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", број: 97/16), 

члана 36. Статута општине Лопаре ("Службени 

гласник општине Лопаре", број: 6/17), Скупштина 

општине Лопаре на 15. сједници одржаној дана 

28.04.2018. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о прихватању  стручног мишљења – 

урбанистичко техничких услова  

 

I 

 Прихвата се стручно мишљење - 

урбанистичко технички услови број:  УТУ-109/18 

од 10.04.2018. године општине Лопаре за изградњу 

спортске дворане у Лопарама, на парцели означеној 

као к.ч. 738/1 К.О. Лопаре Град, а који су урађени 

од стране ЈП “Дирекције за изградњу и развој 

града” Бијељина. 

 

 Са наведеним Стручним мишљењем и 

урбанистичко-техничким условима накнадно ће се 

извршити усклађивање Регулационог плана града 

Лопаре. 

 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику општине 

Лопаре". 

 

Број: 01/1-022-1-56/18                Предсједник                                                

27. априла 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 
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 На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", број: 97/16), 

члана 36. Статута општине Лопаре ("Службени 

гласник општине Лопаре", број: 6/17), Скупштина 

општине Лопаре на 15. сједници одржаној дана 

27.04.2018. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о прихватању  стручног мишљења – 

урбанистичко техничких услова  

 

I 

 Прихвата се стручно мишљење - 

урбанистичко технички услови број:  УТУ-118/18 

од 10.04.2018. године Митровић Винка из 

Вукосаваца, за формирање грађевинске парцеле и 

за  изграђени индивидуални стамбени објекат у 

Вукосавцима, на земљишту означеном као к.ч. 

286/2 КО Лабуцка, а који су урађени од стране ЈП 

“Дирекције за изградњу и развој града” Бијељина. 

 

 Са наведеним Стручним мишљењем и 

урбанистичко-техничким условима накнадно ће се 

извршити усклађивање Регулационог плана града 

Лопаре. 

 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику општине 

Лопаре". 

 

Број: 01/1-022-1-57/18                Предсједник                                                

27. априла 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 
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 На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", број: 97/16), 

члана 36. Статута општине Лопаре ("Службени 

гласник општине Лопаре", број: 6/17), Скупштина 

општине Лопаре на 15. сједници одржаној дана 

27.04.2018. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о прихватању  стручног мишљења – 

урбанистичко техничких услова  

 

I 

 Прихвата се стручно мишљење - 

урбанистичко технички услови број:  УТУ-104/18 

од 02.04.2018. године Јањић Гордане из Лопара, за 

изградњу индивидуалног стамбеног објекта у 

Лопарама, на земљишту означеном као к.ч. 561 КО 

Лопаре Град, а који су урађени од стране ЈП 

“Дирекције за изградњу и развој града” Бијељина. 

 

 Са наведеним Стручним мишљењем и 

урбанистичко-техничким условима накнадно ће се 

извршити усклађивање Регулационог плана града 

Лопаре. 

 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику општине 

Лопаре". 

 

Број: 01/1-022-1-58/18                Предсједник                                                

27. априла 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 

 

10 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 

Српске'', број: 97/16) и члана 36. Статута општине 

Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 

број: 6/17), Скупштина општине Лопаре на 15. 

сједници, одржаној дана 27.04.2018. године, доноси  

О Д Л У К У 

о продаји половног моторног возила  

у власништву општине Лопаре 
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Члан 1. 

Одобрава се продаја половног моторног 

возила ''АУДИ А6'' у власништву општине Лопаре, 

регистарских ознака М37-J-677, произведеног 

2005.године. 

 

Члан 2. 

 Продаја возила из члана 1. ове одлуке. ће 

се извршити путем усмене  јавне лицитације. 

 Почетна продајна цијена возила из члана 1. 

ове одлуке, биће одређена на основу каталошке 

вриједности возила и процјене лица овлаштених за 

процјену вриједности возила.  

 

Члан 3. 

Поступак лицитације спровешће Комисије 

за провођење поступка продаје моторног возила у 

власништву општине Лопаре, коју ће именовати 

начелник општине.  

 

Члан 4. 

 Овлашћује се начелник општине, да након 

спроведене лицитације, може са најповољнијим 

понуђачем, закључити уговор о продаји возила из 

члана 1. ове одлуке.  

 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном глaснику општине 

Лопаре''.  

 

Број: 01/1-022-1-59/18                Предсједник                                                

27. априла 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 

 

11 

На основу члана  39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 36. Статута општине 

Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 

број: 6/17),  Скупштина општине Лопаре на 15. 

сједници, одржаној дана 27.04.2018. године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању набавке путничког моторног 

возила за потребе Општинске управе  Лопаре 

 

Члан 1. 

Одобрава се набавка новог путничког 

моторног возила за потребе Општинске управе 

Лопаре. 

 Техничке карактеристике возила које се 

набавља биће одређене тендерском 

документацијом у поступку јавне набавке.  

 

Члан 2. 

 Средства за набавку биће обезбијеђена  из 

Буџета општине Лопаре за 2018. годину, са 

позиције 511300, ''набавка аутомобила'', у износу од 

55.000,00 КМ.  

 

Члан 3. 

За реализацију ове одлуке задужује се 

Начелник општине Лопаре.        

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и  биће објављена  у ''Службеном 

гласнику општине Лопаре''. 

 

Број: 01/1-022-1-60/18                Предсједник                                                

27. априла 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 

 

12 

 На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", број: 97/16), 

члана 36. Статута општине Лопаре ("Службени 

гласник општине Лопаре", број: 6/17), Скупштина 

општине Лопаре на 15. сједници одржаној дана 

27.04.2018. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о прихватању  стручног мишљења – 

урбанистичко техничких услова  

 

I 

 Прихвата се стручно мишљење - 

урбанистичко технички услови број:  УТУ-117/18 

од 04.04.2018. године Пајкановић Миће из 

Угљевика, за изградњу викендице у Милином 

Селу, на земљишту означеном као к.ч. 1452/2 к.о. 

Милино Село, а који су урађени од стране ЈП 

“Дирекције за изградњу и развој града” Бијељина. 

 

 Са наведеним Стручним мишљењем и 

урбанистичко-техничким условима накнадно ће се 

извршити усклађивање Регулационог плана града 

Лопаре. 

 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику општине 

Лопаре". 

 

Број: 01/1-022-1-61/18                Предсједник                                                

27. априла 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 

 

13 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 36. Статута општине 

Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 6/17), и члана 15. Одлуке о признањима у 
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општини Лопаре ( „Службени гласник општине 

Лопаре“, број: 1/02 ), Скупштина општине Лопаре 

на 15. сједници одржаној 27.04.2018. године, 

доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

о додјели признања 

 

I 

МЛАДЕНУ ИВАНИЋУ, члану 

Предсједништва БиХ из Републике Српске,  

додјељује се „Повеља општине Лопаре“ за подршку 

развоју општине Лопаре. 

    

II 

 Ово признање ће се додијелити на 

Свечаној сједници Скупштине општине Лопаре. 

 

III 

 Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-62/18                Предсједник                                                

27. априла 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 

 

14 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 36. Статута општине 

Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 6/17), и члана 15. Одлуке о признањима у 

општини Лопаре ( „Службени гласник општине 

Лопаре“, број: 1/02 ), Скупштина општине Лопаре 

на 15. сједници одржаној 27.04.2018. године, 

доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

о додјели признања 

 

I 

 ДАРКИ КРСМАНОВИЋ из  Лопара,  

додјељује се „медаља Светог Ђорђа“ за исказану 

хуманост.  

 

II 

 Ово признање ће се додијелити на 

Свечаној сједници Скупштине општине Лопаре. 

 

III 

 Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-63/18                Предсједник                                                

27. априла 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 

 

15 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 36. Статута општине 

Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 6/17), и члана 15. Одлуке о признањима у 

општини Лопаре ( „Службени гласник општине 

Лопаре“, број: 1/02 ), Скупштина општине Лопаре 

на 15. сједници одржаној 27.04.2018. године, 

доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

о додјели признања 

 

I 

 СВЕТОЗАРУ ОСТОЈИЋУ из  Бијељине, 

додјељује се „Златна значка“ за развој и 

афирмацију туризма општине Лопаре. 

 

II 

 Ово признање ће се додијелити на 

Свечаној сједници Скупштине општине Лопаре. 

 

III 

 Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-64/18                Предсједник                                                

27. априла 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 

 

16 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 36. Статута општине 

Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 6/17), и члана 15. Одлуке о признањима у 

општини Лопаре ( „Службени гласник општине 

Лопаре“, број: 1/02 ), Скупштина општине Лопаре 

на 15. сједници одржаној 27.04.2018. године, 

доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

о додјели признања 

 

I 

 МИРОСЛАВУ КОЈАДИНОВИЋУ из 

Милфорда,  додјељује се „Златна значка“ за 

подршку развоју општине Лопаре и хуманитарни 

рад. 

 

II 

 Ово признање ће се додијелити на 

Свечаној сједници Скупштине општине Лопаре. 
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III 

 Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-65/18                Предсједник                                                

27. априла 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 

 

17 

                    На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 36. Статута општине 

Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 6/17), и члана 15. Одлуке о признањима у 

општини Лопаре ( „Службени гласник општине 

Лопаре“, број: 1/02 ), Скупштина општине Лопаре 

на 15. сједници одржаној 27.04.2018. године, 

доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

о додјели признања 

 

I 

 ЈАДРАНКУ ЛЕШИЋУ из  Волфурта,  

додјељује се „Златна значка“ за подршку развоју 

општине Лопаре. 

 

II 

 Ово признање ће се додијелити на 

Свечаној сједници Скупштине општине Лопаре. 

 

III 

 Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-66/18                Предсједник                                                

27. априла 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 

 

18 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 36. Статута општине 

Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 6/17), и члана 15. Одлуке о признањима у 

општини Лопаре ( „Службени гласник општине 

Лопаре“, број: 1/02 ), Скупштина општине Лопаре 

на 15. сједници одржаној 27.04.2018. године, 

доноси 

З А К Љ У Ч А К 

о додјели признања 

 

I 

 ИЛИЈИ СТЈЕПАНОВИЋУ из  Брчког,  

додјељује се „Златна значка“ за развој привреде 

општине Лопаре. 

II 

Ово признање ће се додијелити на 

Свечаној сједници Скупштине општине Лопаре. 

 

III 

 Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-67/18                Предсједник                                                

27. априла 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 

 

19 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 36. Статута општине 

Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 6/17), и члана 15. Одлуке о признањима у 

општини Лопаре ( „Службени гласник општине 

Лопаре“, број: 1/02 ), Скупштина општине Лопаре 

на 15. сједници одржаној 27.04.2018. године, 

доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

о додјели признања 

 

I 

 ДРАГИ РАДОВАНОВИЋУ  из  Бијељине,  

додјељује се „Златна значка“ за остварене резултате 

у области науке и културе. 

 

II 

 Ово признање ће се додијелити на 

Свечаној сједници Скупштине општине Лопаре. 

 

III 

 Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-68/18                Предсједник                                                

27. априла 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 

 

20 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 36. Статута општине 

Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 6/17), и члана 15. Одлуке о признањима у 

општини Лопаре ( „Службени гласник општине 

Лопаре“, број: 1/02 ), Скупштина општине Лопаре 

на 15. сједници одржаној 27.04.2018. године, 

доноси 

З А К Љ У Ч А К 

о додјели признања 
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I 

 ДРАГАНУ ЈОВИЋУ  из  Прибоја,  

додјељује се „Златна значка“ за развој 

пољопривреде општине Лопаре. 

 

II 

 Ово признање ће се додијелити на 

Свечаној сједници Скупштине општине Лопаре. 

 

III 

Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-69/18                Предсједник                                                

27. априла 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 

 

21 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 36. Статута општине 

Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 6/17), и члана 15. Одлуке о признањима у 

општини Лопаре ( „Службени гласник општине 

Лопаре“, број: 1/02 ), Скупштина општине Лопаре 

на 15. сједници одржаној 27.04.2018. године, 

доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

о додјели признања 

 

I 

 ДЕСТИЛЕРИЈИ „ЕПОХА“ Лопаре,  

додјељује се „Златна значка“ за развој 

пољопривредне производње.  

 

II 

 Ово признање ће се додијелити на 

Свечаној сједници Скупштине општине Лопаре. 

 

III 

 Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-70/18                Предсједник                                                

27. априла 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 36. Статута општине 

Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 6/17), и члана 15. Одлуке о признањима у 

општини Лопаре ( „Службени гласник општине 

Лопаре“, број: 1/02 ), Скупштина општине Лопаре 

на 15. сједници одржаној 27.04.2018. године, 

доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

о додјели признања 

 

I 

 НЕДЕЉКУ БОЈКИЋУ из  Јабланице,  

додјељује се „Златна значка“ за остварене резултате 

у пољопривреди. 

 

II 

 Ово признање ће се додијелити на 

Свечаној сједници Скупштине општине Лопаре. 

 

III 

 Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-71/18                Предсједник                                                

27. априла 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 

 

23 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 36. Статута општине 

Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 6/17), и члана 15. Одлуке о признањима у 

општини Лопаре ( „Службени гласник општине 

Лопаре“, број: 1/02 ), Скупштина општине Лопаре 

на 15. сједници одржаној 27.04.2018. године, 

доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

о додјели признања 

 

I 

 ПРЕДУЗЕЋУ “WOOD WORLD“ 

Мачковац, додјељује се „Златна значка“ за 

остварене резултате у привреди. 

 

II 

 Ово признање ће се додијелити на 

Свечаној сједници Скупштине општине Лопаре. 

 

III 

 Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-72/18                Предсједник                                                

27. априла 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 

 

24 

На основу члана 39. Закона о локалној 
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самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 36. Статута општине 

Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 6/17), и члана 15. Одлуке о признањима у 

општини Лопаре ( „Службени гласник општине 

Лопаре“, број: 1/02 ), Скупштина општине Лопаре 

на 15. сједници одржаној 27.04.2018. године, 

доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

о додјели признања 

 

I 

 ОДБОЈКАШКОМ КЛУБУ „МАЈЕВИЦА“ 

ЛОПАРЕ, додјељује се „Златна значка“ за 

остварене успјехе у области спорта. 

 

II 

 Ово признање ће се додијелити на 

Свечаној сједници Скупштине општине Лопаре. 

 

III 

 Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-73/18                Предсједник                                                

27. априла 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 

 

25 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 36. Статута општине 

Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 6/17), и члана 15. Одлуке о признањима у 

општини Лопаре ( „Службени гласник општине 

Лопаре“, број: 1/02 ), Скупштина општине Лопаре 

на 15. сједници одржаној 27.04.2018. године, 

доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

о додјели признања 

 

I 

 ВАТРОГАСНОМ САВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ  додјељује се „Златна значка“ за помоћ у 

техничком опремању Ватрогасне јединице општине 

Лопаре.  

 

II 

 Ово признање ће се додијелити на 

Свечаној сједници Скупштине општине Лопаре. 

 

 

III 

 Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-74/18                Предсједник                                                

27. априла 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 

 

26 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 36. Статута општине 

Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 6/17), и члана 15. Одлуке о признањима у 

општини Лопаре ( „Службени гласник општине 

Лопаре“, број: 1/02 ), Скупштина општине Лопаре 

на 15. сједници одржаној 27.04.2018. године, 

доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

о додјели признања 

 

I 

 ПРЕДУЗЕЋУ „ТЕРМАЛ ИНТ“ Лопаре, 

додјељује се „Златна значка“ за остварене резултате 

у привреди. 

 

II 

 Ово признање ће се додијелити на 

Свечаној сједници Скупштине општине Лопаре. 

 

III 

 Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-75/18                Предсједник                                                

27. априла 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 

 

27 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 36. Статута општине 

Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 6/17), и члана 15. Одлуке о признањима у 

општини Лопаре ( „Службени гласник општине 

Лопаре“, број: 1/02 ), Скупштина општине Лопаре 

на 15. сједници одржаној 27.04.2018. године, 

доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

о додјели признања 

 

I 

 ДРАГАНУ БОГДАНИЋУ, министру 

здравља и социјалне заштите у Влади Републике 

Српске, додјељује се „Златна значка“ за подршку 

развоју општине Лопаре. 
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II 

Ово признање ће се додијелити на 

Свечаној сједници Скупштине општине Лопаре. 

 

III 

 Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-76/18                Предсједник                                                

27. априла 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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, Пери Прелићу из Лабуцке 

за трошкове лијечења.  

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-612/18                      Начелник                                                 

16. фебруар  2018. године         Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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 29,99 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 416129, Зифији Хоџић из 

Мачковца 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“. 

 

Број: 02/1-400-1/4                      Начелник                                                 

22. фебруар  2018. године         Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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 30,10 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 416129, Душану Глигоревићу из 

Прибоја 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“. 

 

Број: 02/1-400-1/2                      Начелник                                                 

22. фебруар  2018. године         Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) и 

члана 2. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 

резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 

број: 8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
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ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 30,03 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 416129, Драгану Гаврићу из 

Пукиша 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“. 

 

Број: 02/1-400-1/9                      Начелник                                                 

22. фебруар  2018. године         Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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 30,03 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 416129, Игору Радићу из Пукиша 

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“. 

 

Број: 02/1-400-1/8                      Начелник                                                 

22. фебруар  2018. године         Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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 30,03 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 416129, Миленку Јовићу из 

Јабланице 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“. 

 

Број: 02/1-400-1/3                      Начелник                                                 

22. фебруар  2018. године         Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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 30,03 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 416129, Васиљку Божићу из 

Јабланице 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“. 

 

Број: 02/1-400-1/5                      Начелник                                                 

22. фебруар  2018. године         Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 
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На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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 30,03 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 416129, Јоки Јовићић из Пукиш 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“. 

 

Број: 02/1-400-1/6                      Начелник                                                 

22. фебруар  2018. године         Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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 30,03 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 416129, Јовици Јанковићу из 

Јабланице 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“. 

Број: 02/1-400-1/7                      Начелник                                                 

22. фебруар  2018. године         Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 19. Закона о систему 

јавних служби ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 68/07,109/12 и 44/16), члана 59. став 

1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', број:97/16), а у вези са 

чланом 67. Статута општине Лопаре (''Службени 

гласник општине Лопаре'', број: 6/17), Начелник 

општине Лопаре доноси  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА ЈЗУ 

ДОМ ЗДРАВЉА „ЛОПАРЕ“ ЛОПАРЕ 

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста ЈЗУ Дом здравља „Лопаре“  Лопаре, 

број: 118-9/18 од 15.02.2018. године. 

 

II 

Правилник из тачке I овог Рјешења налази 

се у прилогу Рјешења и чини његов саставни дио. 

 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику општине 

Лопаре". 

 

Број: 02/1-014-19                      Начелник                                                 

20. фебруар  2018. године         Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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, Милораду Стевановићу 

из Средњих Загона 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“. 

 

Број: 02/1-268/18                      Начелник                                                 

26. фебруар  2018. године         Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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 29,89 

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“. 

 

Број: 02/1-400-1/10                      Начелник                                                 

26. фебруар  2018. године         Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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 29,88 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 416129, Миладину Лакићу из 

Бријеста на име једнократног робног давања – 

пакета. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-400-1/11                      Начелник                                                 

26. фебруар  2018. године         Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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, Слободански 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“. 

 

Број: 02/1-537/18                      Начелник                                                 

27. фебруар  2018. године         Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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 150,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 416129, Радици Марић из 

Миросаваца за трошкове лијечења.  

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-187/18                      Начелник                                                 

27. фебруар  2018. године         Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

  На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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, Ханки Мусић из Кораја за 

трошкове лијечења.  

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-716/18                      Начелник                                                 

28. фебруар  2018. године         Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

   

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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“. 

 

Број: 02/1-285/18                      Начелник                                                 

02. март  2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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, Жељки Лукић из Лопаре 

Села за трошкове лијечења.  

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-720/18                      Начелник                                                 

02. март 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 
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На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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, Далиборки Зекановић из 

Лопарa 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“. 

 

Број: 02/1-739/18                      Начелник                                                 

02. март 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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, Мирјани Бојић 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“. 

 

Број: 02/1-660/18                      Начелник                                                 

05. март 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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“. 

 

Број: 02/1-635/18                      Начелник                                                 

09. март 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

  На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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, Мирославу Ђурићу из 

Лопаре Села 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“. 

 

Број: 02/1-749/18                      Начелник                                                 

13. март 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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, Мили Ракић 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“. 

 

Број: 02/1-967/18                      Начелник                                                 

19. март 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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, Јовану Радовановићу из 

Бријеста за трошкове лијечења.  

 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-203/18                      Начелник                                                 

16. март 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) и 

члана 2. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 

резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 

број: 8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 300,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 416129, Драги Стјепановићу 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“. 

 

Број: 02/1-936/18                      Начелник                                                 

19. март 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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 
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КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 416129, Спасоју Јовичићу 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“. 

 

Број: 02/1-1003/18                      Начелник                                                 

28. март 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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, Љуби Симићу из Лопаре 

Села за трошкове лијечења.  

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-575/18                      Начелник                                                 

28. март 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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 Марковић 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“. 

 

Број: 02/1-540/18                      Начелник                                                 

29. март 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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 Цвјетковић 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“. 

 

Број: 02/1-265/18                      Начелник                                                 

29. март 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) и 
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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, Смиљи Максимовић из 

Веселиновца за трошкове лијечења.  

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-711/18                      Начелник                                                 

03. април 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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, Ики Којићу 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“. 

 

Број: 02/1-283/18                      Начелник                                                 

03. април 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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, Богољубу Седларевићу из 

Миросаваца за трошкове лијечења.  

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-1107/18                      Начелник                                                 

03. април 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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, Јелки Тодић 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“. 

 



Страна 19                            Службени гласник општине Лопаре – број 4.                   21.05.2018. 

 

 

 

Број: 02/1-1200/18                      Начелник                                                 

04. април 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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 

 

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 2017. 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“ 

 

Број: 02/1-400-1/14                      Начелник                                                 

04. април 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 350,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200,Горану Новаковићу из 

Брчког, сталном судском вјештаку у сврху накнаде 

за извршене услуге. 

 

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“ 

 

Број: 02/1-400-1/15                      Начелник                                                 

12. април 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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 

 

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 372200, Цвијетину Т. Лекићу из 

Бијељине, вјештаку саобраћајне струке у сврху 

накнаде за извршене услуге. 

 

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“ 

 

Број: 02/1-400-1/16                      Начелник                                                 

12. април 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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 
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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“. 

 

Број: 02/1-1252/18                      Начелник                                                 

14. април 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 230,00 

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“. 

 

Број: 02/1-400-1/17                      Начелник                                                 

03. мај 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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, Рајку Томићу из Лопаре 

Села за трошкове лијечења.  

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-1407/18                      Начелник                                                 

08. мај 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 40,00 

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 2017. 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“ 

 

Број: 02/1-400-1/18                      Начелник                                                 

10. мај 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 
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(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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“. 

 

Број: 02/1-400-1/19                      Начелник                                                 

15. мај 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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 29,90 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 416129, Недељку Антуновићу из 

Веселиновца на име једнократног робног давања – 

пакета. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-400-1/20                      Начелник                                                 

15. мај 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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 30,15 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 416129, Стоји Ђурић из Лопаре 

Села на име једнократног робног давања – пакета. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-400-1/21                      Начелник                                                 

15. мај 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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, Лазару Васиљевићу из 

Веселиновца на име једнократног робног давања – 

пакета. 

 

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“. 

 

Број: 02/1-400-1/22                      Начелник                                                 

15. мај 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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, Смиљи Максимовић из 

Веселиновца за трошкове лијечења.  

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-1453/18                      Начелник                                                 

15. мај 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

   

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) и 

члана 2. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 

резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 

број: 8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 100,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 416129, Пери Симеуновићу из 

Тобута за трошкове лијечења.  

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-639/18                      Начелник                                                 

15. мај 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) и 

члана 2. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 

резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 

број: 8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 50,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 416129, Гордани Стјепановић из 

Липовица 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“. 

 

Број: 02/1-400-1/25                      Начелник                                                 

16. мај 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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 
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I 

Одобравају се средства у износу од 59,45 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 416129, Славки Симић из Тобута 

на име једнократног робног давања – пакета. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-400-1/24                      Начелник                                                 

16. мај 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 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 60,04 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 416129, Драги Ракићу из Лабуцке 

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“. 

 

Број: 02/1-400-1/23                      Начелник                                                 

16. мај 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

      

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 средстава за 

одржавање хигијене у Општинској управи општине 

Лопаре за 2018. годину. 

 

II 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 3.235,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку робе из тачке I 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“. 

       

Број: 02/5-404-4-1/18                      Начелник                                                 

16. јануар 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

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 моста на вукосавачком потоку и уређење 

поточног корита узводно и низводно од моста, 

локални пут Лопаре – Вукосавци, Мјесна заједница 

Вукосавци. 

 

II 

 Предвиђени максимални износ средстава 

за реализацију јавне набавке је 5.995,65 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 Финансијска средства се обезбјеђују у 

буџету општине Лопаре за 2018. годину. 

  

III 

 За предметну јавну набавку водиће се 

поступак Директног споразума. 
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IV 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-6-1/18                      Начелник                                                 

18. јануар 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

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 услуга 

консалтинга и пословног савјетовања у изради 

информативног програма, који обухвата: 

 Анализу оперативног рада и финансијских 

резултата ЈЗУ „Апотека Лопаре“, 

 Дефинисање поступка и активности за 

спровођење поступка за избор стратешког 

партнера, 

 Припрема јавног позива за прикупљање 

понуда, са потребним условима и  

 Подршка у реализацији Јавног позива до 

завршетка одабира и реализације. 

 

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 

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“. 

 

Број: 02/5-404-7-1/18                      Начелник                                                 

18. јануар 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

      

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 специјалног 

возила са корпом дужине 21 m, за потребе 

Територијалне ватрогасне јединице општине 

Лопаре. 

 

II 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку робе из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре за 

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“. 

 

Број: 02/5-404-8-1/18                      Начелник                                                 

18. јануар 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

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 

поправци асфалтног дијела коловоза локалног пута 

кроз насељено мјесто Лабуцка, општина Лопаре. 

 

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 
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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“. 

 

Број: 02/5-404-9-1/18                      Начелник                                                 

19. јануар 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

   

 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 јавне набавке средстава за 

одржавање хигијене у Општинској управи општине 

Лопаре за 2018. годину, одлучено је да се уговор 

додијели Понуђачу ТРГОВИНСКА РАДЊА 

“ДАР“ ЛОПАРЕ, након разматрања достављене 

Понуде, број: 21/18 од 21.01.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

3.234,51 КМ, без ПДВ-а, односно 3.784,40 КМ 

(словима: трихиљадеседамстотинаосамдесетчетири 

КМ и 40/100), са урачунатим ПДВ-ом. 

 

Члан 3. 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Одсјек за заједничке послове. 

 

Члан 5. 

 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 средстава за 

одржавање хигијене у Општинској управи општине 

Лопаре за 2018. годину покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-404-4-

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 јавне набавке је 

3.235,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

 

 Позив за достављање понуде упућен је 

понуђачу ТРГОВИНСКА РАДЊА “ДАР“ ЛОПАРЕ, 

дана 16.01.2018. године. 

 

 На основу члана 64. став 1. тачка б) Закона 

о јавним набавкама БиХ, члана 6. став 2. 

Правилника о поступку директног споразума 

општине Лопаре, који гласи „Уговорни орган бира 

понуђача на начин који гарантује најбољу размјену 

вриједности за новац. Када води преговоре који се 

односе на приједлог цијене или понуде, уговорни 

орган дјелује у складу са добром комерцијалном 

праксом“, као и Понуде Понуђача која у 

формалном, правном и економском погледу 

одговара захтјевима Уговорног органа, 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.  

     

Број: 02/5-404-4-3/18                      Начелник                                                 

22. јануар 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р.  

 

На основу члана 14. став (2) и (5), члана 18. 

став (1), члана 25 Закона о јавним набавкама Босне 

и Херцеговине („Службени 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 – набавка и испорука каменог 

агрегата - сепарације (фракције 0,00 – 60,00 mm) за 

потребе санације макадамских застора на подручју 
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општине Лопаре. 

 

II 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 172.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

 За спровођење јавне набавке планирана су 

средства у Буџету општине Лопаре за 2018. годину, 

на позицији 412500 – „Расходи за текуће 

одржавање“. 

 

III 

 Јавна набавка ће се спровести путем 

Отвореног поступка. 

 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“. 

 

Број: 02/5-404-10-1/18                      Начелник                                                 

23. јануар 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

   

 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 консалтинга и 

пословног савјетовања у изради информативног 

програма, одлучено је да се уговор додијели 

Понуђачу „HAVREX“ Д.О.О. БАЊА ЛУКА, 

након разматрања достављене понуде Понуђача, 

број: 001/2018 од 18.01.2018. 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. 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

 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 консалтинга 

и пословног савјетовања у изради информативног 

програма покренут је Одлуком о покретању 

поступка јавне набавке, број: 02/5-404-7-1/18 од 

18.01.2018. 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 „HAVREX“ Д.О.О. БАЊА ЛУКА, 

18.01.2018. 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 која у 

формалном, правном и економском погледу 

одговара захтјевима Уговорног органа, 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.        

 

Број: 02/5-404-7-3/18                      Начелник                                                 

23. јануар 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

       

 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 
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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 јавне набавке специјалног 

возила са корпом дужине 21 m, за потребе 

Територијалне ватрогасне јединице општине 

Лопаре, одлучено је да се уговор додијели 

Понуђачу „GTG-AUTO“ Д.О.О. ЧЕЛИНАЦ, 

након разматрања достављене Понуде, број: 01/18 

од 19.01.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

6.000,00 КМ, без ПДВ-а, односно 7.020,00 КМ 

(словима: седамхиљададвадесет КМ и 00/100), са 

урачунатим ПДВ-ом. 

 

Члан 3. 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Територијална ватрогасна јединица 

општине Лопаре. 

 

Члан 5. 

 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 специјалног возила 

са корпом дужине 21 m, за потребе Територијалне 

ватрогасне јединице општине Лопаре покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број: 

02/5-404-8-1/18 од 18.01.2018. 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 јавне набавке је 

6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

 

 Позив за достављање понуде упућен је 

понуђачу „GTG-AUTO“ Д.О.О. ЧЕЛИНАЦ, дана 

18.01.2018. године. 

 

 На основу члана 64. став 1. тачка б) Закона 

о јавним набавкама БиХ, члана 6. став 2. 

Правилника о поступку директног споразума 

општине Лопаре, који гласи „Уговорни орган бира 

понуђача на начин који гарантује најбољу размјену 

вриједности за новац. Када води преговоре који се 

односе на приједлог цијене или понуде, уговорни 

орган дјелује у складу са добром комерцијалном 

праксом“, као и Понуде Понуђача која у 

формалном, правном и економском погледу 

одговара захтјевима Уговорног органа, 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.  

 

Број: 02/5-404-8-3/18                      Начелник                                                 

23. јануар 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

        

 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 поправци 

асфалтног дијела коловоза локалног пута кроз 

насељено мјесто Лабуцка, општина Лопаре, 

одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 

„БИЈЕЉИНА ПУТ“ д.о.о. БИЈЕЉИНА, након 

разматрања достављене понуде Понуђача, број: 

105/18 од 23.01.2018. 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. 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Oдјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове општине Лопаре. 
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Члан 5. 

 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 

поправци асфалтног дијела коловоза локалног пута 

кроз насељено мјесто Лабуцка, општина Лопаре 

покренут је Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке, број: 02/5-404-9-1/18 од 19.01.2018. 

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, 

22.01.2018. 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 која у 

формалном, правном и економском погледу 

одговара захтјевима Уговорног органа, 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.  

 

Број: 02/5-404-9-3/18                      Начелник                                                 

23. јануар 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

 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 

моста на вукосавачком потоку и уређење поточног 

корита узводно и низводно од моста, локални пут 

Лопаре – Вукосавци, Мјесна заједница Вукосавци, 

одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 

„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ, након 

разматрања достављене понуде Понуђача, број: 

1/18 од 24.01.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.995,65 КМ, без ПДВ-а, односно 7.014,91 КМ 

(седамхиљадачетрнаест КМ и 91/100), са 

урачунатим ПДВ-ом.  

 

Члан 3. 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Oдјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове општине Лопаре. 

 

Члан 5. 

 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 

моста на вукосавачком потоку и уређење поточног 

корита узводно и низводно од моста, локални пут 

Лопаре – Вукосавци, Мјесна заједница Вукосавци, 

покренут је Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке, број: 02/5-404-6-1/18 од 18.01.2018. 

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 5.995,65 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

 Захтјев за достављање понуде упућен је 

Понуђачу „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ, 

19.01.2018. године. 
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 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 која у 

формалном, правном и економском погледу 

одговара захтјевима Уговорног органа, 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.  

       

Број: 02/5-404-6-3/18                      Начелник                                                 

25. јануар 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

      

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 робе – пића и 

напитака за чајну кухињу у Општинској управи 

општине Лопаре за 2018. годину. 

 

II 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 3.525,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку робе из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре за 

2018. годину, са буџетске ставке 412900 - 

„Репрезентација СО-е и Кабинета начелника. 

 

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“. 

       

Број: 02/5-404-11-1/18                      Начелник                                                 

30. јануар 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

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 

рушењу и уклањању 7 (седам) физички дотрајалих 

гаража у низу, које се налазе поред улице Цара 

Лазара иза зграде Општинске управе општине 

Лопаре 

. 

II 

Предвиђени максимални износ средстава 

за реализацију јавне набавке је 5.999,74 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“. 

Број: 02/5-404-12-1/18                      Начелник                                                 

30. јануар 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

     

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

Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број: 39/14), а у вези с 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 

електроматеријала за потребе одржавања уличне 

расвјете на подручју општине Лопаре. 

 

II 

 Процијењена вриједност средстава за 
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реализацију јавне набавке износи 5.938,70 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку робе из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре за 

2018. годину, са буџетске ставке 412800 – „Улична 

расвјета“. 

 

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“. 

 

Број: 02/5-404-13-1/18                      Начелник                                                 

31. јануар 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

     

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

Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број: 39/14), а у вези с 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 фриго 

садница јагоде у сврху подршке подизању нових 

засада на подручју општине Лопаре. 

 

II 

 Процијењена вриједност средстава за 

реализацију јавне набавке износи 6.000,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку робе из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре за 

2018. годину, са буџетске ставке 414100 – 

„Субвенције“. 

 

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“.       

 

 Број: 02/5-404-14-1/18                      Начелник                                                 

06. фебруар 2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р.  

 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 рушењу и 

уклањању 7 (седам) физички дотрајалих гаража у 

низу, које се налазе поред улице Цара Лазара иза 

зграде Општинске управе општине Лопаре, 

одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 

„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ, након 

разматрања достављене понуде Понуђача, број: 

05/18 од 06.02.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.999,74 КМ, без ПДВ-а, односно 7.019,69 КМ 

(седамхиљададеветнаест КМ и 69/100), са 

урачунатим ПДВ-ом.  

 

Члан 3. 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Oдјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове општине Лопаре. 

 

Члан 5. 

 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 рушењу 

и уклањању 7 (седам) физички дотрајалих гаража у 

низу, које се налазе поред улице Цара Лазара иза 

зграде Општинске управе општине Лопаре, 

покренут је Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке, број: 02/5-404-12-1/18 од 30.01.2018. 

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. 
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 Процијењена вриједност средстава за 

реализацију јавне набавке је 5.999,74 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

 Захтјев за достављање понуде упућен је 

Понуђачу „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ, 

03.02.2018. 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 која у 

формалном, правном и економском погледу 

одговара захтјевима Уговорног органа, 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.  

 

Број: 02/5-404-12-3/18                      Начелник                                                 

07. фебруар 2018. године          Општине                           

Лопаре                   Радо Савић, с.р. 

        

 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 јавне набавке 

електроматеријала за потребе одржавања уличне 

расвјете на подручју општине Лопаре, одлучено је 

да се уговор додијели Понуђачу САМОСТАЛНА 

ТРГОВИНСКА РАДЊА „ГВОЖЂАРА“ 

ЛОПАРЕ, након разматрања достављене Понуде, 

број: 04/18 од 06.02.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.937,18 КМ, без ПДВ-а, односно 6.946,50 КМ 

(словима: шестхиљададеветстотиначетрдесетшест 

КМ и 50/100), са урачунатим ПДВ-ом. 

 

Члан 3. 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове. 

 

Члан 5. 

 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 електроматеријала 

за потребе одржавања уличне расвјете на подручју 

општине Лопаре покренут је Одлуком о покретању 

поступка јавне набавке, број: 02/5-404-13-1/18 од 

31.01.2018. 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 јавне набавке је 

5.938,70 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

 

Позив за достављање понуде упућен је 

понуђачу САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА 

„ГВОЖЂАРА“ ЛОПАРЕ, дана 02.02.2018. године. 

 

На основу члана 64. став 1. тачка б) Закона 

о јавним набавкама БиХ, члана 6. став 2. 

Правилника о поступку директног споразума 

општине Лопаре, који гласи „Уговорни орган бира 

понуђача на начин који гарантује најбољу размјену 

вриједности за новац. Када води преговоре који се 

односе на приједлог цијене или понуде, уговорни 

орган дјелује у складу са добром комерцијалном 

праксом“, као и Понуде Понуђача која у 

формалном, правном и економском погледу 

одговара захтјевима Уговорног органа, 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. 

  

Број: 02/5-404-13-3/18                      Начелник                                                 

07. фебруар  2018. године         Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

     

 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
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члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), 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 јавне набавке робе – пића и 

напитака за чајну кухињу у Општинској управи 

општине Лопаре за 2018. годину, одлучено је да се 

уговор додијели Понуђачу ТРГОВИНСКА 

РАДЊА “ДАР“ ЛОПАРЕ, након разматрања 

достављене Понуде, број: 22/18 од 07.02.2018. 

године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

2.289,64 КМ, без ПДВ-а, односно 2.678,88 КМ 

(словима: двијехиљадешестстотинаседамдесетосам 

КМ и 88/100), са урачунатим ПДВ-ом. 

 

Члан 3. 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Кабинет начелника општине. 

 

Члан 5. 

 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 робе – пића и 

напитака за чајну кухињу у Општинској управи 

општине Лопаре за 2018. годину покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број: 

02/5-404-11-1/18 од 30.01.2018. 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 јавне набавке је 

3.525,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

 

 Позив за достављање понуде упућен је 

понуђачу ТРГОВИНСКА РАДЊА “ДАР“ ЛОПАРЕ, 

дана 02.02.2018. године. 

 

 На основу члана 64. став 1. тачка б) Закона 

о јавним набавкама БиХ, члана 6. став 2. 

Правилника о поступку директног споразума 

општине Лопаре, који гласи „Уговорни орган бира 

понуђача на начин који гарантује најбољу размјену 

вриједности за новац. Када води преговоре који се 

односе на приједлог цијене или понуде, уговорни 

орган дјелује у складу са добром комерцијалном 

праксом“, као и Понуде Понуђача која у 

формалном, правном и економском погледу 

одговара захтјевима Уговорног органа, 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.  

 

 

Број: 02/5-404-11-3/18                      Начелник                                                 

08. фебруар  2018. године          Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

 

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  

  

I 

Покреће се поступак набавке радова на 

поправци асфалтног дијела коловоза локалног пута 

у Мјесној заједници Пипери, засеок Спасојевићи. 

 

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“. 
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Број: 02/5-404-15-1/18                      Начелник                                                 

09. фебруар  2018. године         Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 82. став 3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 8. Закона о 

јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, 

број: 39/14) те одредби Правилника о поступку 

додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б 

Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ“, број: 66/16) Начелник општине 

Лопаре, д о н о с и  

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке  
 

I 

Покреће се поступак набавке услуга 

медијског праћења и оглашавања путем 

електронских медија активности Општинске управе 

општине Лопаре, Начелника општине и 

Предсједника Скупштине општине, уз емитовање 

обавјештења, огласа и честитки. 

Наведене услуге предвиђене су у Анексу II 

дио Б Закона о јавним набавкама БиХ и на њих се у 

складу са чланом 8. Закона примјењује посебан 

режим. 

 

II 

За реализацију набавке из члана 1. ове 

Одлуке одобравају се финансијска средства у 

износу од 6.000,00 КМ, без урачунатога ПДВ-а. 

 Средства за набавку услуга из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре за 

2018. годину, са буџетске ставке 412700 „Услуге 

информисања“. 

 

III 

Закључење уговора или другог правног 

посла у циљу реализације предметне јавне набавке 

провест ће се у складу са овлаштењима утврђеним 

законом и општим актима уговорног органа. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-16-1/18                      Начелник                                                 

12. фебруар  2018. године         Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

      

 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 јавне набавке фриго садница 

јагоде у сврху подршке подизању нових засада на 

подручју општине Лопаре, одлучено је да се уговор 

додијели Понуђачу УДРУЖЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА 

„БЕХАР“ КОРАЈ, након разматрања достављене 

Понуде, број: 01-1/18 од 12.02.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

6.000,00 КМ, без ПДВ-а (словима: шестхиљада КМ 

и 00/100). Изабрани понуђач се не налази у систему 

ПДВ-а. 

 

Члан 3. 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности општине Лопаре. 

 

 

Члан 5. 

 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 фриго садница 

јагоде у сврху подршке подизању нових засада на 

подручју општине Лопаре покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-404-

14-1/18 од 06.02.2018. 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 јавне набавке је 

6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

 

 Позив за достављање понуде упућен је 

понуђачу УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

ПРОИЗВОЂАЧА „БЕХАР“ КОРАЈ, дана 

07.02.2018. године. 
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 На основу члана 64. став 1. тачка б) Закона 

о јавним набавкама БиХ, члана 6. став 2. 

Правилника о поступку директног споразума 

општине Лопаре, који гласи „Уговорни орган бира 

понуђача на начин који гарантује најбољу размјену 

вриједности за новац. Када води преговоре који се 

односе на приједлог цијене или понуде, уговорни 

орган дјелује у складу са добром комерцијалном 

праксом“, као и Понуде Понуђача која у 

формалном, правном и економском погледу 

одговара захтјевима Уговорног органа, 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.  

 

 

Број: 02/5-404-14-3/18                      Начелник                                                 

12. фебруар  2018. године         Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

 

 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 поправци 

асфалтног дијела коловоза локалног пута у Мјесној 

заједници Пипери, засеок Спасојевићи, одлучено је 

да се уговор додијели Понуђачу „БИЈЕЉИНА 

ПУТ“ д.о.о. БИЈЕЉИНА, након разматрања 

достављене понуде Понуђача, број: 268/18 од 

15.02.2018. 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. 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Oдјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове општине Лопаре. 

 

Члан 5. 

 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 

поправци асфалтног дијела коловоза локалног пута 

у Мјесној заједници Пипери, засеок Спасојевићи 

покренут је Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке, број: 02/5-404-15-1/18 од 09.02.2018. 

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, 

14.02.2018. 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 која у 

формалном, правном и економском погледу 

одговара захтјевима Уговорног органа, 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.  

 

Број: 02/5-404-15-3/18                      Начелник                                                 

16. фебруар  2018. године         Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

 

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 
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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 пута од раскршћа са локалним 

путем Јабланица – Пипери, код куће Абаџић Миле, 

кроз засеок Абаџиће, поред гробља у Абаџићима, 

дужине 92 метра и ширине 2,60 метара. 

 

II 

Предвиђени максимални износ средстава 

за реализацију јавне набавке је 5.994,72 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“. 

 

 

 

Број: 02/5-404-18-1/18                      Начелник                                                 

23. фебруар  2018. године         Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

 

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), члана 36. 

став 1. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 

и радова општине Лопаре („Службени гласник 

општине Лопаре“, број: 1/16), а на основу 

Препоруке Комисије за јавну набавку, број: 02/5-

404-10-7/18 од 22.02.2018. године у поступку јавне 

набавке робе – набавка и испорука каменог 

агрегата - сепарације (фракције 0,00 – 60,00 mm) за 

потребе санације макадамских застора на подручју 

општине Лопаре, начелник општине Лопаре, 

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

Прихвата се Препорука Комисије за јавну 

набавку, број: 02/5-404-10-7/18 од 22.02.2018. 

године да се уговор за јавну набавку робе – набавка 

и испорука каменог агрегата - сепарације (фракције 

0,00 – 60,00 mm) за потребе санације макадамских 

застора на подручју општине Лопаре, додијели 

Понуђачу ПОЉОПРИВРЕДНО УСЛУЖНО 

ЗАНАТСКА ЗАДРУГА „МАЈЕВИЦА – ТОБУТ“ са 

п.о. ЛОПАРЕ, на основу понуде, број: 2/18 од 

12.02.2018. године. 

 

II 

 Укупна вриједност уговора за предметну 

набавку износи 170.000,00 КМ, без урачунатог 

ПДВ-а, односно 198.900,00 КМ 

(стотинудеведесетосамхиљададеветстотина КМ и 

00/100) са урачунатим ПДВ-ом. 

  

III 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном Понуђачу након истека рока 

од 15 (петнаест) дана, рачунајући од дана када су 

сви понуђачи обавијештени о избору најповољније 

понуде, у складу са чланом 72. став 1) Закона о 

јавним набавкама. 

IV 

 Ова Одлука објавиће се на web-страници 

општине Лопаре, истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6) Закона о 

јавним набавкама. 

 

V 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима који су 

учествовали у поступку јавне набавке, у складу са 

чланом 71. став 2) Закона о јавним набавкама. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Поступак јавне набавке робе – набавка и 

испорука каменог агрегата - сепарације (фракције 

0,00 – 60,00 mm) за потребе санације макадамских 

застора на подручју општине Лопаре, покренут је 

Одлуком о покретању поступка, број: 02/5-404-10-

1/17 од 23.01.2018. године.  

Јавна набавка проведена је путем 

Отвореног поступка. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 15-1-

1-3-3-3/18 објављено је на Порталу јавних набавки 

дана 23.01.2018. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 172.000,00 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган објавио је Тендерску 

документацију на Порталу јавних набавки, дана 

23.01.2018. године.  

Тендерску документацију са Портала 

јавних набавки преузело је укупно 10 (десет) 

понуђача. 

Комисија за јавну набавку именована је 

Рјешењем начелника општине, број: 02/5-404-10-

3/18 од 08.02.2018. године. 
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Комисија је благовремено извршила 

отварање пристиглих понуда, дана 12.02.2018. 

године у 11:30
h
. Записник са отварања понуда је 

благовремено достављен свим понуђачима који су 

учествовали у поступку јавне набавке. 

Уговорни орган је дана 15.02.2018. године 

Понуђачу „АГРО ПЕЈИН“ Д.О.О. БРЧКО упутио 

допис, број: 02/5-404-10-5/18 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 

20.02.2018. године до 13 часова, на адресу 

Уговорног органа достави тражено образложење, 

уз напомену да ће понуда бити одбачена уколико се 

тражено образложење не достави у остављеном 

року, односно уколико образложење не буде 

прихватљиво. Како тражено образложење није 

достављено до наведеног рока, Уговорни орган је 

одбацио понуду Понуђача „АГРО ПЕЈИН“ Д.О.О. 

БРЧКО, у складу са чланом 66. став 1) Закона о 

јавним набавкама БиХ. 

Комисија за јавну набавку доставила је 

дана 22.02.2018. године извјештај о оцјени понуда, 

број: 02/5-404-10-6/17 од 22.02.2018. године и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача, број: 

02/5-404-10-7/18 од 22.02.2018. године у поступку 

јавне набавке робе робе – набавка и испорука 

каменог агрегата - сепарације (фракције 0,00 – 

60,00 mm) за потребе санације макадамских застора 

на подручју општине Лопаре. 

 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 којима је утврђено сљедеће: 

 да је укупан број пристиглих понуда 2 

(двије), 

 да су благовремено запримљене 2 (двије) 

понуде, 

 да нема неблаговремено запримљених 

понуда, 

 да је понуда Понуђача 

ПОЉОПРИВРЕДНО УСЛУЖНО 

ЗАНАТСКА ЗАДРУГА „МАЈЕВИЦА – 

ТОБУТ“ са п.о. ЛОПАРЕ прихватљива и 

да може бити предмет вредновања сходно 

критеријима утврђеним Тендерском 

документацијом и 

 да понуда Понуђача „АГРО ПЕЈИН“ 

Д.О.О. БРЧКО одбачена 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 

критеријима из Тендерске документације. 

 У поступку оцјене проведеног поступка, 

начелник општине није нашао пропусте, нити 

разлоге који би били основ за неприхватање 

Препоруке Комисије за јавну набавку. 

 Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија у свему правилно поступила, те да је 

избор најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским актима 

и Тендерском документацијом. Увидом у 

приложену документацију, неспорно је да је 

изабрани понуђач најбоље оцијењен због најниже 

цијене, како слиједи: 

 

НАЗИВ/ИМЕ ПОНУЂАЧА 

УКУПНА 

ЦИЈЕНА 

ПОНУДЕ  

БЕЗ ПДВ-а 

1. ПОЉОПРИВРЕДНО 

УСЛУЖНО ЗАНАТСКА 

ЗАДРУГА „МАЈЕВИЦА – 

ТОБУТ“ са п.о. ЛОПАРЕ 170.000,00 КМ 

 

 Изабрани Понуђач ПОЉОПРИВРЕДНО 

УСЛУЖНО ЗАНАТСКА ЗАДРУГА „МАЈЕВИЦА – 

ТОБУТ“ са п.о. ЛОПАРЕ је изабран примјењујући 

критериј најниже цијене, која је понуђена у износу 

од 170.000,00 КМ, без ПДВ-а, односно 198.900,00 

КМ (стотинудеведесетосамхиљададеветстотина КМ 

и 00/100) са урачунатим ПДВ-ом и његова понуда у 

потпуности испуњава услове предвиђене 

тендерском документацијом. 

 Изабрани понуђач је у склопу понуде 

доставио сву неопходну документацију која је 

тражена Тендерском документацијом и тиме се 

ослободио обавезе накнадног достављања исте. 

 Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1) тачка б), најнижа цијена, одлучено је као у 

диспозитиву. 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-

10-6/18 од 22.02.2018. године саставни је дио ове 

Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Против ове Одлуке дозвољена је жалба, 

која се може изјавити најкасније у року од 10 

(десет) дана од дана пријемa исте. 

Жалба се изјављује Уговорном органу у 

писаној форми, директно или препорученом 

поштанском пошиљком. Жалба се подноси у 

најмање 3 (три) примјерка. 

 

Број: 02/5-404-10-8/18                      Начелник                                                 

23. фебруар  2018. године         Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 
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 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 Центрa за пружање услуга 

грађанима - „Docunova“. 

 

II 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 4.200,00 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 - „Објаве 

конкурса и огласа“. 

 

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“. 

 

Број: 02/5-404-19-1/18                      Начелник                                                 

26. фебруар  2018. године         Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

        

 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, доноси  

 

О Д Л У К У  

о додјели уговора у поступку 

директног споразума 

 

Члан 1. 

У поступку набавке радова на асфалтирању 

дијела пута од раскршћа са локалним путем 

Јабланица – Пипери, код куће Абаџић Миле, кроз 

засеок Абаџиће, поред гробља у Абаџићима, 

дужине 92 метра и ширине 2,60 метара, одлучено је 

да се уговор додијели Понуђачу „БИЈЕЉИНА 

ПУТ“ д.о.о. БИЈЕЉИНА, након разматрања 

достављене понуде Понуђача, број: 360/18 од 

28.02.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.994,72 КМ, без ПДВ-а, односно 7.013,82 КМ, са 

урачунатим ПДВ-ом (словима: 

седамхиљадатринаест КМ и 82/100).  

 

Члан 3. 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Oдјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове општине Лопаре. 

 

Члан 5. 

 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 пута од раскршћа са локалним 

путем Јабланица – Пипери, код куће Абаџић Миле, 

кроз засеок Абаџиће, поред гробља у Абаџићима, 

дужине 92 метра и ширине 2,60 метара покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број: 

02/5-404-18-1/18 од 23.02.2018. 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 5.994,72 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

 Захтјев за достављање понуде упућен је 

понуђачу „БИЈЕЉИНА ПУТ“ д.о.о. Бијељина, 

27.02.2018. 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 
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односе на приједлог цијене или понуде, уговорни 

орган дјелује у складу са добром комерцијалном 

праксом“, као и Понуде Понуђача која у 

формалном, правном и економском погледу 

одговара захтјевима Уговорног органа, одлучено је 

као у диспозитиву. 

 

Број: 02/5-404-18-3/18                      Начелник                                                 

28. фебруар  2018. године         Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

      

На основу члана 18. став (1), члана 87. став 

(2), члана 88. и члана 64. став (1) тачка б) Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези са чланом 9. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 

радова („Службени гласник општине Лопаре“, број: 

1/16), начелник општине Лопаре, д о н о с и  

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке  
 

I 

 Покреће се поступак набавке намирница за 

спремање топлог оброка запосленима у 

Општинској управи општине Лопаре за 2018. 

годину. 

 

II 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 49.990,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку робе из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре за 

2018. 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“. 

 

Број: 02/5-404-21-1/18                      Начелник                                                 

28. фебруар  2018. године         Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 82. став 3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 8. Закона о 

јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, 

број: 39/14) те одредби Правилника о поступку 

додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б 

Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ“, број: 66/16) начелник општине 

Лопаре, д о н о с и  

 

О Д Л У К У  

о покретању  поступка јавне набавке  
 

I 

 Покреће се поступак набавке 

угоститељских услуга за потребе репрезентације 

органа општине и Општинске управе општине 

Лопаре за 2018. годину, које су предвиђене у 

Анексу II дио Б Закона о јавним набавкама БиХ, а 

на које се у складу са чланом 8. примјењује посебан 

режим предвиђен Законом о јавним набавкама. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

II 

 За реализацију набавке из члана 1. ове 

Одлуке одобравају се финансијска средства у 

износу од 17.000,00 КМ, без урачунатога ПДВ-а. 

 Средства за набавку услуга из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре за 

2018. годину, са буџетске ставке „Репрезентација 

Скупштине и Кабинета начелника општине“, 

економски код 412900. 

 

III 

 Закључење уговора или другог правног 

посла у циљу реализације предметне јавне набавке 

провест ће се у складу са овлаштењима утврђеним 

законом и општим актима уговорног органа. 

 

IV 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-23-1/18                      Начелник                                                 

02. марта  2018. године          Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 59. и 82. став 3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 

67. и 88. Статута општине Лопаре („Службени 

гласник општине Лопаре“, број: 6/17), члана 70. и 

члана 8. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 

39/14), Правилника о поступку додјеле уговора о 

услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 66/16) и 

члана 36. Правилника о јавним набавкама роба, 

услуга и радова („Службени гласник општине 

Лопаре“, број: 1/16), Начелник општине Лопаре, 

д о н о с и  
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О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача  

у поступку додјеле уговора о услугама из 

Анекса II дио Б  

 

I 

У поступку додјеле уговора о услугама из 

Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама, за који 

је на web страници општине Лопаре објављен 

позив, дана 25.05.2017. године, а који се односи на 

набавку услуга медијског праћења и оглашавања 

путем електронских медија активности Општинске 

управе општине Лопаре, Начелника општине и 

Предсједника Скупштине општине, уз емитовање 

обавјештења, огласа и честитки, понуду је доставио 

сљедећи понуђач: 

 

1. „АСТРА МЕДИА“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 

 

II  

 Након разматрања достављене понуде 

установљено је да је понуда понуђача наведеног у 

тачки I ове Одлуке у потпуности испунила услове 

наведене у Позиву за достављање понуде, те је на 

основу тога прихваћена понуда: 

 

„АСТРА МЕДИА“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА  

са понуђеном цијеном у износу од 6.000,00 КМ 

без ПДВ-а,  

односно 7.020,00 КМ, са урачунатим ПДВ-ом 

 

III 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-

16-5/18 од 01.03.2018. године је саставни дио ове 

Одлуке. 

 

IV 
Против ове Одлуке дозвољена је жалба 

која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) 

дана од дана пријемa исте. 

Жалба се изјављује уговорном органу у 

писаној форми директно или препорученом 

поштанском пошиљком. 

Жалба се подноси у довољном броју 

примјерака, који не може бити мањи од три, како 

би могла бити уручена квалификованом кандидату 

или изабраном понуђачу и другим странкама у 

поступку. 

 

V 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-16-7/18                      Начелник                                                 

02. марта  2018. године          Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

 

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 моста у Мјесној заједници Лопаре Село, 

засеок „Поток“. 

 

II 

 Предвиђени максимални износ средстава 

за реализацију јавне набавке је 5.979,11 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“. 

 

Број: 02/5-404-24-1/18                      Начелник                                                 

05. марта  2018. године          Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

      

 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“ 
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д.о.о. Тузла, након разматрања достављене понуде 

Понуђача, број: 09-02-АС-П/2018 од 28.02.2018. 

године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

4.200,00 КМ, без ПДВ-а, односно 4.914,00 КМ, са 

урачунатим ПДВ-ом (словима: 

Четирихиљадедеветстотиначетрнаест КМ и 00/100).  

 

Члан 3. 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

 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: 02/5-404-19-1/18 од 26.02.2018. 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 4.200,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

 Захтјев за достављање понуде упућен је 

понуђачу „ITINERIS“ д.о.о. Тузла, 28.02.2018. 

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 која у 

формалном, правном и економском погледу 

одговара захтјевима Уговорног органа, 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.  

       

 

Број: 02/5-404-19-3/18                      Начелник                                                 

05. марта  2018. године          Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

 

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 некатегорисаних макадамских путева у 

насељеним мјестима Завршје и Прибој, засеок 

Ђокићи и Јефтићи, општина Лопаре. 

 

II 

Предвиђени максимални износ средстава 

за реализацију јавне набавке је 5.950,00 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“. 

 

Број: 02/5-404-25-1/18                      Начелник                                                 

08. марта  2018. године          Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

  

 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, доноси  

О Д Л У К У  

о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
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Члан 1. 

У поступку набавке радова на изградњи 

моста у Мјесној заједници Лопаре Село, засеок 

„Поток“, одлучено је да се уговор додијели 

Понуђачу „РАН РАД“ д.о.о. ЛОПАРЕ, након 

разматрања достављене понуде Понуђача, број: 

09/18 од 08.03.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.979,11 КМ, без ПДВ-а, односно 6.995,55 КМ, са 

урачунатим ПДВ-ом (словима: 

шестхиљададеветстотинадеведесетпет КМ и 

55/100).  

 

Члан 3. 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Oдјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове општине Лопаре. 

 

Члан 5. 

 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 моста у Мјесној заједници Лопаре Село, 

засеок „Поток“ покренут је Одлуком о покретању 

поступка јавне набавке, број: 02/5-404-24-1/18 од 

05.03.2018. 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 5.979,11 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

 Захтјев за достављање понуде упућен је 

понуђачу „РАН РАД“ д.о.о. Бијељина, 06.03.2018. 

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 која у 

формалном, правном и економском погледу 

одговара захтјевима Уговорног органа, 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.  

 

Број: 02/5-404-24-3/18                      Начелник                                                 

09. марта  2018. године          Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

     

 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 

некатегорисаних макадамских путева у насељеним 

мјестима Завршје и Прибој, засеок Ђокићи и 

Јефтићи, општина Лопаре, одлучено је да се уговор 

додијели Понуђачу УСЛУЖНО РОВОКОПАЧКА 

ДЈЕЛАТНОСТ „ИСКОП НЕГО“ ПРИБОЈ, 

након разматрања достављене понуде Понуђача, 

број: 1/18 од 14.03.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.950,00 КМ без ПДВ-а (словима: 

петхиљададеветстотинапедесет КМ и 00/100). 

Изабрани понуђач се не налази у систему ПДВ-а. 

 

Члан 3. 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Oдјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове општине Лопаре. 

 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“, истовремено са 

упућивањем исте понуђачу који је учествовао у 
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поступку јавне набавке. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Поступак јавне набавке радова на санацији 

некатегорисаних макадамских путева у насељеним 

мјестима Завршје и Прибој, засеок Ђокићи и 

Јефтићи, општина Лопаре покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-404-

25-1/18 од 08.03.2018. 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 5.950,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

 Захтјев за достављање понуде упућен је 

понуђачу УСЛУЖНО РОВОКОПАЧКА 

ДЈЕЛАТНОСТ „ИСКОП НЕГО“ ПРИБОЈ, 

12.03.2018. 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 која у 

формалном, правном и економском погледу 

одговара захтјевима Уговорног органа, 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.  

 

Број: 02/5-404-25-3/18                      Начелник                                                 

14. марта  2018. године          Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

      

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 радова на 

изградњи локалног пута са спојним путем у 

Мјесној заједници Мртвица, општина Лопаре 

(Мртвица – Вршани), дужина 610,00 метара, 

ширина 3,00 метра. 

 

II 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 38.461,54 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку радова из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре за 

2018. годину, са позиције 511100 – „Подршка 

пројектима капиталних инвестиција“, Одлука 

Скуштине општине Лопаре, број: 01/1-022-1-2/18 

од 16.02.2018. 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“. 

       

Број: 02/5-404-27-1/18                      Начелник                                                 

19. марта  2018. године          Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

 

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 

грејдерисању и разастирању дробљеног каменог 

агрегата на локалним и некатегорисаним путевима 

у Мјесним заједницама Мртвица, Кореташи, 

Смиљевац и Пукиш. 

 

II 

 Предвиђени максимални износ средстава 
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за реализацију јавне набавке је 5.985,00 КМ, без 

урачунатог 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 Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-28-1/18                      Начелник                                                 

23. марта  2018. године          Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

 

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 макадамског пута у Мјесној 

заједници Тобут – Пут за „Пањевића гробље“, у 

дужини од 900 m и ширини 2,50 m. 

 

II 

 Предвиђени максимални износ средстава 

за реализацију јавне набавке је 5.976,00 КМ, без 

урачунатог 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 Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-29-1/18                      Начелник                                                 

27. марта  2018. године          Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

 

 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 

грејдерисању и разастирању дробљеног каменог 

агрегата на локалним и некатегорисаним путевима 

у Мјесним заједницама Мртвица, Кореташи, 

Смиљевац и Пукиш, одлучено је да се уговор 

додијели Понуђачу „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. 

ЛОПАРЕ, након разматрања достављене понуде 

Понуђача, број: 10/18 од 28.03.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.985,00 КМ, без ПДВ-а, односно 7.002,45 КМ 

(седамхиљададвије КМ и 45/100), са урачунатим 

ПДВ-ом.  

 

Члан 3. 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Oдјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове општине Лопаре. 

 

Члан 5. 

 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 

грејдерисању и разастирању дробљеног каменог 

агрегата на локалним и некатегорисаним путевима 

у Мјесним заједницама Мртвица, Кореташи, 

Смиљевац и Пукиш, покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-404-

28-1/18 од 23.03.2018. 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 5.985,00 КМ, без 
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урачунатог ПДВ-а. 

 

 Захтјев за достављање понуде упућен је 

Понуђачу „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ, 

26.03.2018. 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 која у 

формалном, правном и економском погледу 

одговара захтјевима Уговорног органа, 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.  

Број: 02/5-404-28-3/18                      Начелник                                                 

28. марта  2018. године          Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

 

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 

локалног макадамског пута у Мјесној заједници 

Тобут – Пут за „Пањевића гробље“, у дужини од 

900 m и ширини 2,50 m, одлучено је да се уговор 

додијели Понуђачу ПОЉОПРИВРЕДНО 

УСЛУЖНО ЗАНАТСКА ЗАДРУГА 
„МАЈЕВИЦА - ТОБУТ“ са п.о. ЛОПАРЕ, након 

разматрања достављене понуде Понуђача, број: 

2/18 од 30.03.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.976,00 КМ, без ПДВ-а, односно 6.991,90 КМ 

(шестхиљададеветстотинадеведесетједна КМ и 

90/100), са урачунатим ПДВ-ом.  

 

Члан 3. 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Oдјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове општине Лопаре. 

 

Члан 5. 

 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 макадамског пута у Мјесној заједници 

Тобут – Пут за „Пањевића гробље“, у дужини од 

900 m и ширини 2,50 m, покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-404-

29-1/27 од 23.03.2018. 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 5.976,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

 Захтјев за достављање понуде упућен је 

Понуђачу ПОЉОПРИВРЕДНО УСЛУЖНО 

ЗАНАТСКА ЗАДРУГА „МАЈЕВИЦА - ТОБУТ“ са 

п.о. ЛОПАРЕ, 27.03.2018. 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 која у 

формалном, правном и економском погледу 

одговара захтјевима Уговорног органа, 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.  

 

Број: 02/5-404-29-3/18                      Начелник                                                 

30. марта  2018. године          Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 64. став 1) тачка (б), члана 

70. став 1) и 3), као и члана 89. став 1) Закона о 
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јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези са чланом 36. 

став 1) Правилника о јавним набавкама роба, 

услуга и радова општине Лопаре („Службени 

гласник општине Лопаре“, број: 1/16) и Препоруке 

Комисије за јавне набавке, начелник општине 

Лопаре, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача у поступку 

јавне набавке намирница за спремање топлог 

оброка запосленима у Општинској управи 

општине Лопаре за 2018. годину  

 

I 

Прихвата се Препорука Комисије за јавну 

набавку намирница за спремање топлог оброка 

запосленима у Општинској управи општине Лопаре 

за 2018. годину, именоване Рјешењем начелника 

општине, број: 02/5-404-21-3/18 од 14.03.2018. 

године о додјели уговора најбоље оцјењеном 

понуђачу у поступку јавне набавке по 

Конкурентском захтјеву за достављање понуда, 

број: 02/5-404-21-2/18 од 28.02.2018. године. 

 

II 

Уговор за јавну набавку намирница за 

спремање топлог оброка запосленима у 

Општинској управи општине Лопаре за 2018. 

годину, додијељује се Понуђачу ТРГОВИНСКА 

РАДЊА „ДАР“ ЛОПАРЕ, према условима из 

Конкурентског захтјева / тендерске документације 

и понуде понуђача, број: 25/2018 од 14.03.2018. 

године, за укупно понуђену цијену од 49.970,37 КМ 

(износ без ПДВ-а: 42.709,72 КМ, ПДВ: 7.260,65 

КМ, попуст није понуђен). 

 

III 

 Изабрани понуђач се обавезује да у року од 

5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави 

доказе о испуњавању услова из члана 45. став 2) 

тачке (б) и (д) Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. Осталу документацију изабрани 

понуђач је доставио у саставу понуде и тиме се 

ослободио обавезе накнадног достављања исте. 

 

IV 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном Понуђачу одмах након 

пријема документације из члана 3. ове Одлуке, у 

складу са чланом 98. став 2) тачка а) Закона о 

јавним набавкама. 

 

V 

 Ова Одлука објавиће се на web-страници 

општине Лопаре, истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6) Закона о 

јавним набавкама. 

 

VI 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима који су 

учествовали у поступку јавне набавке, у складу са 

чланом 71. став 2) Закона о јавним набавкама. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка, број: 02/5-404-21-

1/18 од 28.02.2018. године.  

Јавна набавка проведена је путем 

Конкурентског захтјева за достављање понуда. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 15-7-

1-18-3-6/18, као и Тендерска документација за 

предметну јавну набавку, објављени су на Порталу 

јавних набавки, дана 28.02.2018. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 49.990,00 КМ, без ПДВ-а. 

Рјешењем начелника општине, број: 02/5-

404-21-3/18 од 14.03.2018. године, именована је 

Комисија, са задатком да проведе поступак јавне 

набавке у складу са Законом о јавним набавкама 

БиХ, те да Препоруку уговорном органу за 

доношење одлуке о избору најповољнијег понуђача 

или одлуку о поништењу поступка јавне набавке. 

Тендерску документацију са Портала 

јавних набавки преузело је укупно 4 (четири) 

понуђача. 

Дана 15.03.2018. године, у 11:30
h
 Koмисија 

је констатовала да је на адресу Уговорног органа 

благовремено пристигла 1 (једна) понуда и то 

понуда Понуђача: 

1. ТРГОВИНСКА РАДЊА „ДАР“ 

Лопаре. 

Комисија је благовремено извршила 

отварање пристигле понуда, дана 15.03.2018. 

године у 11:30
h
, при чему није било присутних 

представника понуђача. Записник са отварања 

понуда је благовремено достављен свим 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке. 

Након детаљног прегледа пристигле 

понуде, констатовано је да понуда Понуђача 

ТРГОВИНСКА РАДЊА „ДАР“ Лопаре задовољава 

квалификационе услове и прихватљива је, будући 

да је наведени Понуђач доставио сву потребну 

документацију у складу са захтјевима из 

Конкурентског захтјева / Тендерске документације. 

Након извршене рачунске контроле 

понуде, Комисија је утврдила да се у понуди 

Понуђача ТРГОВИНСКА РАДЊА „ДАР“ Лопаре 

налазе рачунске грешке. Наиме, у понуди 

Понуђача, у Анексу број 2 – Образац за цијену 

понуде, уочена је рачунска грешка на сљедећим 

позицијама: 
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1. Ставка 1. треба да гласи „384,60“, умјесто 

„384,62“; 

2. Ставка 2. треба да гласи „205,14“, умјесто 

„205,13“; 

3. Ставка 3. треба да гласи „245,76“ , умјесто 

„246,15“; 

4. Ставка 4. треба да гласи „1372,40“ , умјесто 

„1372,65“; 

5. Ставка 5. треба да гласи „36,30“ , умјесто 

„36,32“; 

6. Ставка 6. треба да гласи „78,64“ , умјесто 

„78,63“; 

7. Ставка 8. треба да гласи „213,75“ , умјесто 

„213,68“; 

8. Ставка 9. треба да гласи „376,00“ , умјесто 

„376,07“; 

9. Ставка 10. треба да гласи „288,90“ , умјесто 

„288,89“; 

10. Ставка 11. треба да гласи „157,32“ , умјесто 

„157,26“; 

11. Ставка 12. треба да гласи „410,40“ , умјесто 

„410,26“; 

12. Ставка 13. треба да гласи „225,72“ , умјесто 

„225,64“; 

13. Ставка 14. треба да гласи „2022,40“ , 

умјесто „2025,64“; 

14. Ставка 15. треба да гласи „192,33“ , умјесто 

„192,31“; 

15. Ставка 16. треба да гласи „41,04“ , умјесто 

„41,03“; 

16. Ставка 17. треба да гласи „68,40“ , умјесто 

„68,38“; 

17. Ставка 18. треба да гласи „51,30“ , умјесто 

„51,28“; 

18. Ставка 19. треба да гласи „622,18“ , умјесто 

„622,22“; 

19. Ставка 21. треба да гласи „598,36“ , умјесто 

„598,29“; 

20. Ставка 22. треба да гласи „167,51“ , умјесто 

„167,52“; 

21. Ставка 23. треба да гласи „128,25“ , умјесто 

„128,21“; 

22. Ставка 25. треба да гласи „38,98“ , умјесто 

„38,97“; 

23. Ставка 26. треба да гласи „6566,40“ , 

умјесто „6564,10“; 

24. Ставка 27. треба да гласи „738,72“ , умјесто 

„738,46“; 

25. Ставка 28. треба да гласи „82,08“ , умјесто 

„82,05“; 

26. Ставка 29. треба да гласи „314,56“ , умјесто 

„314,53“; 

27. Ставка 30. треба да гласи „5132,40“ , 

умјесто „5133,33“; 

28. Ставка 31. треба да гласи „3131,22“ , 

умјесто „3131,20“; 

29. Ставка 32. треба да гласи „1995,57“ , 

умјесто „1994,87“; 

30. Ставка 33. треба да гласи „79,05“ , умјесто 

„79,06“; 

31. Ставка 34. треба да гласи „359,10“ , умјесто 

„358,97“; 

32. Ставка 35. треба да гласи „641,10“ , умјесто 

„641,03“; 

33. Ставка 36. треба да гласи „969,36“ , умјесто 

„969,23“; 

34. Ставка 37. треба да гласи „325,58“ , умјесто 

„325,47“; 

35. Ставка 38. треба да гласи 1016,62“ , 

умјесто „1016,58“; 

36. Ставка 39. треба да гласи „143,64“ , умјесто 

„143,59“; 

37. Ставка 40. треба да гласи „273,44“ , умјесто 

„237,50“; 

38. Ставка 41. треба да гласи „538,50“ , умјесто 

„538,46“; 

39. Ставка 42. треба да гласи „100,45“ , умјесто 

„100,43“; 

40. Ставка 43. треба да гласи „413,47“ , умјесто 

„413,50“; 

41. Ставка 44. треба да гласи „182,04“ , умјесто 

„182,05“; 

42. Ставка 45. треба да гласи „544,63“ , умјесто 

„544,62“; 

43. Ставка 46. треба да гласи „447,44“ , умјесто 

„447,52“; 

44. Ставка 47. треба да гласи „70,50“ , умјесто 

„70,51“; 

45. Ставка 48. треба да гласи „153,84“ , умјесто 

„153,85“; 

46. Ставка 49. треба да гласи „2718,90“ , 

умјесто „2717,95“; 

47. Ставка 50. треба да гласи „601,92“ , умјесто 

„601,71“; 

48. Ставка 51. треба да гласи „1571,49“ , 

умјесто „1570,94“; 

49. Ставка 52. треба да гласи „256,40“ , умјесто 

„256,41“; 

50. Ставка 53. треба да гласи „788,84“ , умјесто 

„788,89“; 

51. Ставка 54. треба да гласи „3055,91“ , 

умјесто „3055,56“; 

52. Ставка 56. треба да гласи „369,20“ , умјесто 

„369,23“; 

53. Ставка 57. треба да гласи „305,06“ , умјесто 

„304,96“; 

54. Ставка 59. треба да гласи „61,53“ , умјесто 

„61,54“; 

55. Ставка 60. треба да гласи „20,52“ , умјесто 

„20,51“; 

56. Ставка 61. треба да гласи „47,84“ , умјесто 

„47,86“; 

57. Ставка 63. треба да гласи „164,16“ , умјесто 

„164,10“. 
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Наведене исправке су извршене на основу 

јединичних цијена које је Понуђач навео у понуди. 

 На основу горе извршених исправки 

мијења се и укупна цијена понуде и сада гласи: 

укупна цијена без ПДВ-а: 42.709,72 КМ, ПДВ 

(17%): 7.260,65 КМ, укупна цијена са ПДВ-ом: 

49.970,37 КМ. 

Дана 22.03.2018. године Комисија за јавну 

набавку упутила је допис/захтјев број: 02/5-404-21-

5/18 понуђачу Трговинска радња „ДАР“ Лопаре, 

којим је затражено изјашњење наведеног Понуђача 

у вези исправки рачунских грешака у понуди, број: 

25/2018 од 14.03.2018. године. 

Понуђач Трговинска радња „ДАР“ Лопаре 

доставио је дана 26.03.2018. године Сагласност 

којом се изјаснио да прихвата извршене исправке. 

Комисија је наставила са радом и дана 03.04.2018. 

године констатовала да укупна цијена Понуде 

наведеног Понуђача, након исправке, износи 

42.709,72 КМ без ПДВ-а, односно 49.970,37 КМ са 

ПДВ-ом. 

Захтјев за прихватање исправке рачунске 

грешке, као и Сагласност понуђача у вези са истим, 

налазе се у прилогу Записника о прегледу и оцјени 

понуда, који чини саставни дио извјештаја 

Комисије за 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 

критеријима из Тендерске документације. 

 У поступку оцјене проведеног поступка, 

Начелник општине није нашао пропусте, нити 

разлоге који би били основ за неприхватање 

Препоруке Комисије за јавну набавку. 

 Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија у свему правилно поступила, те да је 

избор најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским актима 

и Тендерском документацијом.  

 Након прихватања исправке рачунских 

грешака од стране Понуђача Трговинска радња 

„ДАР“ Лопаре, коначно рангирање Понуђача је 

сљедеће: 

 

НАЗИВ/ИМЕ 

ПОНУЂАЧА 

УКУПНА 

ЦИЈЕНА 

ПОНУДЕ  

БЕЗ ПДВ-

а 

УКУПНА 

ЦИЈЕНА 

ПОНУДЕ  

СА ПДВ-

ом 

1. ТРГОВИНСКА 

РАДЊА „ДАР“ 

ЛОПАРЕ 

42.709,72 

КМ 49.970,37  

 

 Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1) тачка б), најнижа цијена, прихваћена је 

Препорука Комисије за јавне набавке и одлучено 

као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки понуђач који има легитимни интерес 

у предметном поступку јавне набавке, а који сматра 

да је Уговорни орган у току поступка прекршио 

једну или више одредби Закона о јавним набавкама 

има право уложити жалбу у писаној форми у року 

од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке, у 

складу са чланом 99. Закона о јавним набавкама. 

 

Број: 02/5-404-21-8/18                      Начелник                                                 

03. априла  2018. године          Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

 

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 

изради фасаде на дијелу сјеверне стране и атријуму 

објекта Основне школе „Свети Сава“ у Лопарама. 

 

II 

 Предвиђени максимални износ средстава 

за реализацију јавне набавке је 5.985,00 КМ, без 

урачунатог 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 Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-30-1/18                      Начелник                                                 

04. априла  2018. године          Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 59. и 82. став 3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 

67. и 88. Статута општине Лопаре („Службени 

гласник општине Лопаре“, број: 6/17), члана 70. и 

члана 8. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 

39/14), Правилника о поступку додјеле уговора о 
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услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 66/16) и 

члана 36. Правилника о јавним набавкама роба, 

услуга и радова („Службени гласник општине 

Лопаре“, број: 1/16), Начелник општине Лопаре, 

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача  

у поступку додјеле уговора о услугама из 

Анекса II дио Б  

 

I 

У поступку додјеле уговора о услугама из 

Анекса II дио Б, за који је на web страници 

општине Лопаре објављен позив, дана 02.03.2018. 

године, а који се односи на набавку угоститељских 

услуга за потребе репрезентације органа општине и 

Општинске управе општине Лопаре за 2018. 

годину, понуду је доставио сљедећи понуђач: 

 

1. УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА - 

ГОСТИОНИЦА „HELVETIA“ ЛОПАРЕ 

 

II  

 Након разматрања приспјеле понуде 

установљено је да је понуда понуђача наведеног у 

тачки I ове Одлуке у потпуности испунила услове 

наведене у Позиву за достављање понуде, те је на 

основу тога прихваћена понуда: 

 

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА-ГОСТИОНИЦА 

„HELVETIA“ ЛОПАРЕ  

по јединичним цијенама из понуде, а до укупно 

планиране вриједности  

у износу од 17.000,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а) 

 

III 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-

23-6/18 од 02.04.2018. године је саставни дио ове 

Одлуке. 

 

IV 
Против ове Одлуке дозвољена је жалба 

која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) 

дана од дана пријемa исте. 

Жалба се изјављује уговорном органу у 

писаној форми директно или препорученом 

поштанском пошиљком. 

Жалба се подноси у довољном броју 

примјерака, који не може бити мањи од три, како 

би могла бити уручена квалификованом кандидату 

или изабраном понуђачу и другим странкама у 

поступку. 

V 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

Број: 02/5-404-23-8/18                      Начелник                                                 

04. априла 2018. године          Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

       

 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 изради 

фасаде на дијелу сјеверне стране и атријуму објекта 

Основне школе „Свети Сава“ у Лопарама, одлучено 

је да се уговор додијели Понуђачу „СПОРТИНГ 

МБ“ Д.О.О. УГЉЕВИК, након разматрања 

достављене понуде Понуђача, број: 23/18 од 

05.04.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.985,00 КМ, без ПДВ-а, односно 7.002,45 КМ 

(седамхиљададвије КМ и 45/100), са урачунатим 

ПДВ-ом.  

 

Члан 3. 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Oдјељење за привреду и друштвене 

дјелатности општине Лопаре. 

 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“, истовремено са 

упућивањем исте понуђачу који је учествовао у 

поступку јавне набавке. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Поступак јавне набавке радова на изради 

фасаде на дијелу сјеверне стране и атријуму објекта 

Основне школе „Свети Сава“ у Лопарама, покренут 

је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 

број: 02/5-404-30-1/18 од 04.04.2018. 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. 
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 Процијењена вриједност средстава за 

реализацију јавне набавке је 5.985,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

 Захтјев за достављање понуде упућен је 

Понуђачу „СПОРТИНГ МБ“ Д.О.О. УГЉЕВИК, 

04.04.2018. 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 која у 

формалном, правном и економском погледу 

одговара захтјевима Уговорног органа, 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.  

 

Број: 02/5-404-30-3/18                      Начелник                                                 

10. априла  2018. године          Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

 

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 радова на изградњи локалног 

пута са спојним путем у Мјесној заједници 

Мртвица, општина Лопаре (Мртвица – 

Вршани), дужина 610,00 метара, ширина 3,00 

метра 

 

I 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне 

набавке, број: 02/5-404-27-6/18 од 10.04.2018. 

године да се уговор за јавну набавку радова на 

изградњи локалног пута са спојним путем у 

Мјесној заједници Мртвица, општина Лопаре 

(Мртвица – Вршани), дужина 610,00 метара, 

ширина 3,00 метра, додијели Понуђачу 

„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ д.о.о. ЛОПАРЕ, на основу 

понуде, број: 16/18 од 02.04.2018. године. 

 

II 

Укупна вриједност предметне набавке 

износи 37.708,30 КМ, без ПДВ-а, односно 44.118,71 

КМ (словима: 

четрдесетчетирихиљадестотинуосамнаест КМ и 

71/100), са урачунатим ПДВ-ом. 

 

III 

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. Докази које 

доставља изабрани понуђач не могу бити старији 

од 3 (три) мјесеца, рачунајући од момента предаје 

понуде. 

Уколико изабрани понуђач у горе 

наведеном року не достави тражену документацију 

уговорни орган ће, у складу са чланом 72. став 3. 

тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), доставити 

приједлог уговора оном понуђачу чија је понуда по 

ранг - листи одмах након понуде најуспјешнијег 

понуђача. 

 

IV 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном Понуђачу након истека рока 

од 15 (петнаест) дана, рачунајући од дана када су 

сви понуђачи обавијештени о избору најповољније 

понуде, у складу са чланом 72. став 1) Закона о 

јавним набавкама. 

 

V 

 Ова Одлука објавиће се на web-страници 

општине Лопаре, истовремено с упућивањем исте 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6) Закона о 

јавним набавкама. 

 

VI 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима који су 

учествовали у поступку јавне набавке, у складу са 

чланом 71. став 2) Закона о јавним набавкама. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка, број: 02/5-404-27-

1/18 од 19.03.2018. године.  

Јавна набавка проведена је путем 

Конкурентског захтјева за достављање понуда. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 15-7-

3-22-3-8/18 објављено је на Порталу јавних набавки 

дана 19.03.2018. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке 
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износи 38.461,54 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган објавио је Тендерску 

документацију на Порталу јавних набавки, дана 

19.03.2018. године.  

Тендерску документацију са Портала 

јавних набавки преузело је укупно 14 (четрнаест) 

понуђача. 

Комисија за јавну набавку именована је 

Рјешењем начелника општине, број: 02/5-404-27-

3/18 од 30.03.2018. године. 

На адресу Уговорног органа благовремено 

су пристигле 4 (четири) понуде. 

Комисија је благовремено извршила 

отварање пристиглих понуда, дана 02.04.2018. 

године у 11:30
h
. Записник са отварања понуда је 

благовремено достављен свим понуђачима који су 

учествовали у поступку јавне набавке. 

Комисија за јавну набавку доставила је 

дана 10.04.2018. године начелнику општине 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-27-5/18 од 

10.04.2018. године и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача, број: 02/5-404-27-6/18 од 

10.04.2018. године у поступку јавне набавке радова 

на изградњи локалног пута са спојним путем у 

Мјесној заједници Мртвица, општина Лопаре 

(Мртвица – Вршани), дужина 610,00 метара, 

ширина 3,00 метра. 

 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 којима је утврђено сљедеће: 

 да је укупан број пристиглих понуда 4 

(четири). 

 да су благовремено запримљене 4 (четири) 

понуде. 

 да је неблаговремено запримљено 0 (нула) 

понуда. 

 да су Понуђачи „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. 

ЛОПАРЕ, „ПАПИЛОН“ Д.О.О. КОРАЈ – 

ЧЕЛИЋ, „БИЈЕЉИНА ПУТ“ Д.О.О. 

БИЈЕЉИНА и „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ 

Д.О.О. ЧЕЛИЋ                               

квалификовани понуђачи који су 

доставили прихватљиве понуде, јер су 

доставили све захтијеване доказе и понуде 

израдили на начин одређен тендерском 

документацијом и исте могу бити предмет 

вредновања и 

 да нема неприхватљивих понуда. 

У поступку доношења ове Одлуке посебно 

су цијењене чињенице да је Комисија правилно и 

потпуно извршила оцјену квалификованости 

понуђача, те оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријима из Тендерске документације. 

 

 У поступку оцјене проведеног поступка, 

Начелник општине није нашао пропусте, нити 

разлоге који би били основ за неприхватање 

Препоруке Комисије за јавну набавку. 

 

 Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија у свему правилно поступила, те да је 

избор најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским актима 

и Тендерском документацијом. Увидом у 

приложену документацију, неспорно је да је 

изабрани понуђач најбоље оцијењен због најниже 

цијене, како слиједи: 

 

  

Изабрани понуђач „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 

д.о.о. Лопаре је изабран примјењујући критеријум 

најниже цијене, која је понуђена у износу од 

37.708,30  КМ, без ПДВ-а (укупна цијена са ПДВ-

ом износи: 44.118,71 КМ) и његова понуда у 

потпуности испуњава услове предвиђене 

тендерском документацијом. 

 Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1) тачка б), најнижа цијена, одлучено је као у 

диспозитиву. 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-

27-5/18 од 10.04.2018. године саставни је дио ове 

Одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки понуђач који има легитимни интерес 

у предметном поступку јавне набавке, а који сматра 

да је Уговорни орган у току поступка прекршио 

једну или више одредби Закона о јавним набавкама 

има право уложити жалбу у писаној форми у року 

Назив / име 

понуђача 

Понуђ

ена 

цијена 

(без 

ПДВ-

а) 

Понуђ

ени 

попус

т 

Цијена 

са 

урачун

атим 

попуст

ом 

(без 

ПДВ-

а) 

1)  

„ИНТЕГРАЛ 

МЦГ“ Д.О.О. 

ЛОПАРЕ 

37.708

,30 

КМ не 

37.708,

30 КМ 

2)  

„БИЈЕЉИНА 

ПУТ“ Д.О.О. 

БИЈЕЉИНА 

45.365

,90 

КМ 

16,5% 

7.485,

37 КМ 

37.880,

53 КМ 

3)  

„АРАПОВАЦ 

ПУТЕВИ“ 

Д.О.О. ЧЕЛИЋ 

38.208

,50 

КМ не 

38.208,

50 КМ 

4)  

„ПАПИЛОН“ 

Д.О.О.  

КОРАЈ – 

ЧЕЛИЋ 

46.281

,00 

КМ 

10% 

4.628,

10 КМ 

41.652,

90 КМ 
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од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке, у 

складу са чланом 99. Закона о јавним набавкама. 

 

Број: 02/5-404-27-7/18                      Начелник                                                 

16. априла  2018. године          Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

 

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 

насипању дијела пута од раскршћа са регионалним 

путем Р459 Миросавци – Угљевик на локалитету 

„Паралог“ до Врела. 

 

II 

 Предвиђени максимални износ средстава 

за реализацију јавне набавке је 5.985,50 КМ, без 

урачунатог 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 Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-33-1/18                      Начелник                                                 

19. априла  2018. године          Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

 

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 

aсфалтирању  дијела пута у Мјесној заједници 

Пипери, засеок Брда (пут од раскршћа са 

примарним локалним путем ЛП29 Попов гроб – 

Спасојевићи, код куће Максић Косте, поред куће 

Јањић Миле, до раскршћа са истим примарним 

локалним путем код куће Максић Василије), у 

дужини од 95 метара и ширини 2,60 метара. 

 

II 

 Предвиђени максимални износ средстава 

за реализацију јавне набавке је 5.999,44 КМ, без 

урачунатог 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 Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-34-1/18                      Начелник                                                 

23. априла  2018. године          Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

   

 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 насипању 

дијела пута од раскршћа са регионалним путем 

Р459 Миросавци – Угљевик на локалитету 

„Паралог“ до Врела, одлучено је да се уговор 

додијели Понуђачу „МРКАЉЕВИЋ“ Д.О.О. 

ЧЕЛИЋ, након разматрања достављене понуде 

Понуђача, број: 14/2018 од 19.04.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.985,50 КМ, без ПДВ-а, односно 7.003,04 КМ, са 

урачунатим ПДВ-ом (словима: седамхиљадатри 

КМ и 04/100). 

 

Члан 3. 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 
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на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Oдјељење за просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове општине Лопаре. 

 

Члан 5. 

 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 

насипању дијела пута од раскршћа са регионалним 

путем Р459 Миросавци – Угљевик на локалитету 

„Паралог“ до Врела, покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-404-

33-1/18 од 19.04.2018. 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 5.985,50 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

 Захтјев за достављање понуде упућен је 

Понуђачу „МРКАЉЕВИЋ“ Д.О.О. ЧЕЛИЋ, дана 

19.04.2018. 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 која у 

формалном, правном и економском погледу 

одговара захтјевима Уговорног органа, 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.  

 

Број: 02/5-404-33-3/18                      Начелник                                                 

25. априла  2018. године          Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

       

 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 пута у Мјесној заједници Пипери, засеок 

Брда (пут од раскршћа са примарним локалним 

путем ЛП29 Попов гроб – Спасојевићи, код куће 

Максић Косте, поред куће Јањић Миле, до 

раскршћа са истим примарним локалним путем код 

куће Максић Василије), у дужини од 95 метара и 

ширини 2,60 метара, одлучено је да се уговор 

додијели Понуђачу „БИЈЕЉИНА ПУТ“ Д.О.О. 

БИЈЕЉИНА, након разматрања достављене 

понуде Понуђача, број: 723/18 од 26.04.2018. 

године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.999,44 КМ, без ПДВ-а, односно 7.019,34 КМ 

(седамхиљададеветнаест КМ и 34/100), са 

урачунатим ПДВ-ом.  

 

Члан 3. 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Oдјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове општине Лопаре. 

 

Члан 5. 

 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 пута у Мјесној заједници 

Пипери, засеок Брда (пут од раскршћа са 

примарним локалним путем ЛП29 Попов гроб – 

Спасојевићи, код куће Максић Косте, поред куће 

Јањић Миле, до раскршћа са истим примарним 

локалним путем код куће Максић Василије), у 

дужини од 95 метара и ширини 2,60 метара, 

покренут је Одлуком о покретању поступка јавне 
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набавке, број: 02/5-404-34-1/18 од 23.04.2018. 

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 5.999,44 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

 Захтјев за достављање понуде упућен је 

Понуђачу „БИЈЕЉИНА ПУТ“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА, 

25.04.2018. 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 која у 

формалном, правном и економском погледу 

одговара захтјевима Уговорног органа, 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.  

 

Број: 02/5-404-34-3/18                      Начелник                                                 

27. априла  2018. године          Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

  

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 

изградњи вањске расвјете у Мјесној заједници 

Бобетино Брдо, у централном дијелу села и 

непосредној близини цркве. 

. 

 

II 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку радова из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре за 

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“. 

 

Број: 02/5-404-37-1/18                      Начелник                                                 

07. маја  2018. године          Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

   

 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 

вањске расвјете у Мјесној заједници Бобетино 

Брдо, у централном дијелу села и непосредној 

близини цркве, одлучено је да се уговор додијели 

Понуђачу „СПОРТИНГ МБ“ Д.О.О. УГЉЕВИК, 

након разматрања достављене понуде Понуђача, 

број: 32/18 од 08.05.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.995,00 КМ, без ПДВ-а, односно 7.014,15 КМ 

(седамхиљадачетрнаест КМ и 15/100), са 

урачунатим ПДВ-ом.  

 

Члан 3. 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Oдјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове општине Лопаре. 

 

Члан 5. 

 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 

изградњи вањске расвјете у Мјесној заједници 

Бобетино Брдо, у централном дијелу села и 

непосредној близини цркве, покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-404-

37-1/18 од 07.05.2018. 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 „СПОРТИНГ МБ“ Д.О.О. УГЉЕВИК, 

дана 08.05.2018. 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 која у 

формалном, правном и економском погледу 

одговара захтјевима Уговорног органа, 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.  

 

Број: 02/5-404-37-3/18                      Начелник                                                 

11. маја  2018. године          Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 19. Закона о систему 

јавних служби ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 68/07,109/12 и 44/16), члана 59. став 

1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', број:97/16), а у вези са 

чланом 67. Статута општине Лопаре (''Службени 

гласник општине Лопаре'', број: 6/17), Начелник 

општине Лопаре доноси  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА ЈЗУ 

ДОМ ЗДРАВЉА „ЛОПАРЕ“ ЛОПАРЕ 

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста ЈЗУ Дом здравља „Лопаре“  Лопаре, 

број: 337/18 од 17.05.2018. године. 

 

II 

Правилник из тачке I овог Рјешења налази 

се у прилогу Рјешења и чини његов саставни дио. 

 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику општине 

Лопаре". 

 

Број: 02/1-014-139                       Начелник                                                 

18. маја  2018. године          Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

                                                                                              

На основу члана  59. и 82 став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 

67. и 88. Статута општине Лопаре („Службени 

гласник општине Лопаре“, број: 6/17) и Закључка о 

мјерама за провођење популационе политике 

општине Лопаре, број: 01/1-022-1-25/18 од 

16.02.2018. године, Начелник општине Лопаре 

доноси  

 

П Р А В И Л Н И К  

о мјерама за провођење популационе политике 

општине Лопаре 
 

Члан 1.  

 Овим Правилником се прописују начин, 

услови, критеријуми и поступак за реализацију 

мјера за провођење популационе политике општине 

Лопаре, са циљем повећања природног прираштаја 

становништва на територији општине Лопаре. 

 

Члан 2. 

Општина Лопаре стимулисаће породице у 

којима је у току 2018. године рођено једно или 

више дјеце, вишечлане породице, као и брачне 

парове који природним путем не могу остварити 

потомство, да то остваре вјештачком оплодњом. 

 

Члан 3. 

Права из члана 2. Овог Правилника 

остварује се следећим мјерама: 

 



Страна 55                            Службени гласник општине Лопаре – број 4.                   21.05.2018. 

 

 

 

1.  Породица сваког дјетета које је рођено у 2018. 

години остварује право на исплату износа: 

 од  200 КМ ако су оба родитеља 

запослена уз услов да родитељи 

новорођеног дјетета имају 

пребивалиште на територији општине 

Лопаре (најмање шест мјесеци прије 

рођења дјетета, као и у току 

остваривања права), 

 од 500 КМ ако је један од родитеља 

запослен, с тим да породица (оба 

родитеља) има пребивалиште на 

територији општине Лопаре, 

 од 1.000 КМ ако су оба родитеља 

незапослена, с тим да породица (оба 

родитеља) има пребивалиште на 

територији општине Лопаре, 

  од 1.000 КМ за самохраног родитеља 

са пребивалиштем на територији 

општине Лопаре. 

 

2.  Мајке које су родиле троје и више дјеце и које 

имају пребивалиште на територији општине 

Лопаре за свако малољетно дијете остварују 

право на износ од 100 КМ на годишњем нивоу. 

 

3.  Да  се сваком брачном пару, који природним 

путем не може остварити потомство, него 

вјештачком оплодњом,  помогне новчано у 

износу од 1.000 КМ, с тим да породица има 

пребивалиште на подручју општине Лопаре. 

 

Члан 4. 

 Права из чланова 2. И 3. овог Правилника 

остварују се на основу захтјева поднесеног 

Општинској управи општине Лопаре – Одјељењу за 

привреду и друштвене дјелатности. 

 

Уз захтјев подносилац за средства за 

рођење дјетета прилаже: 

1.   Оригинал или овјерену копију извода из 

матичне књиге рођених за дијете-дјецу, 

2.   Кућну листу, 

3.   Копију личне карте за оба родитеља, 

4.   Потврду о пребивалишту за оба родитеља, 

5.   Потврду о запослењу од послодавца, 

6.   Потврду да се незапослени чланови 

домаћинства воде на евиденцији 

незапослених лица код Завода за 

запошљавање,  

7.   Рјешење Центра за социјални рад о статусу 

самохраног родитеља, 

8.   Копију жиро-рачуна.  

 

Уз захтјев подносилац за средства за 

рођење троје и више дјеце прилаже: 

1. Кућну листу, 

2. Оригинал или овјерену копију извода из 

матичне књиге рођених за дјецу, 

3. Копију личне карте,  

4. Потврду о пребивалишту, 

5. Копију жиро-рачуна. 

 

Уз захтјев подносилац за средства за 

вјештачку оплодњу прилаже: 

1. Кућну листу, 

2. Копију личне карте за оба родитеља, 

3.    Потврду о пребивалишту за оба родитеља,  

4. Медицинску документацију, 

5. Копију жиро-рачуна. 

 

Члан 5. 

О остваривању права из члана 3. овог 

Правилника одлучује рјешењем Начелник општине 

Лопаре, на приједлог Комисије за популациону 

политику (Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности), на основу поднијетог захтјева. 

 

Члан 6. 

Захтјеви за остваривање права из овог 

Правилника подносе се у току цијеле године. 

 

Члана 7. 

Овај Правилник ступа на снагу даном 

доношења, а исти ће бити објављен у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 
Број: 02/1-014-27                      Начелник                                                 

26. марта  2018. године          Општине                           

Лопаре                    Радо Савић, с.р. 

 

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ''ЛОПАРЕ'' ЛОПАРЕ 

 

На основу члана 29. став 1. тачка 10. 

Статута Дома здравља''Лопаре''Лопаре, директор 

ЈЗУ Дома здравља“Лопаре“Лопаре, дана 

17.05.2018. године,  д о н о с и 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА 

У ЈЗУ ДОМУ ЗДРАВЉА''ЛОПАРЕ''ЛОПАРЕ 

 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђује се 

руковођење и координација, унутрашња 

организација и систематизација радних мјеста, 

услови потребни за обављање послова, број 

извршилаца и опис послова и радних задатака за 

радна мјеста из дјелокруга послова ЈЗУ Дома 

здравља''Лопаре''Лопаре. 
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II  ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД 

 

Члан 2. 

 Послови ЈЗУ Дома здравља''Лопаре''Лопаре 

обављају се у оквиру: 

 

1. Служба заједничких послова ( послови 

директора, замјеника директора,главне 

сестре, правних, рачуноводствених и 

административних послова ), 

2. Служба породичне медицине, 

3. Служба хитне медицинске помоћи, 

4. Служба лабараторијске дијагностике, 

5. Служба радиолошке и ултразвучне 

дијагностике, 

6. Стоматолошка служба, 

7. Хигијенско – епидемиолошка служба ( 

ХЕС ), 

8. Техничке службe. 

 

Члан 3. 

Служба заједничких послова. У оквиру ове 

службе обављају се послови директора, замјеника 

директора, главне сестре, службе општих, правних 

и кадровских послова, те економско-финансијски 

послова. 

 

Служба породичне медицине, кроз тимове 

породичне медицине, преузима обавезу пружања 

свеобухватне здравствене заштите за одрасло 

становништво као и дио обавеза које се односе на 

здравствену заштиту жена и дјеце. 

Тим породичне медицине одговоран је за пружање 

свеобухватне  здравствене заштите за подручје 

локалне заједнице у којој живи припадајуће – 

регистровано становништво. 

Тим породичне медицине свеобухватну 

здравствену заштиту пружа кроз низ мјера и 

активности: 

- промоција здравља, здравствених стилова живота, 

здраве радне и животне средине, 

- превенцију заразних и масовних незаразних 

обољења кроз активности усмјерене на 

   рано откривање фактора ризика, 

- рано откривање обољења и примјена 

одговарајућих терапијских процедура и 

  превенцију компликација, 

- дио услуга тим пружа у стану обољелог,посебно 

када се ради о поливалентној њези,  

  лицима старије доби и лицима са посебним 

потребама,     

- сарађује како са другим тимовима породичне 

медицине тако и са тимовима и  

  здравственим установама вишег рефералног нивоа 

у циљу унапређења квалитета  

  здравствене заштите. 

 

Служба хитне медицинске помоћи подразумјева 

организовану, стручну медицинску помоћ на мјесту 

повређивања односно нагло насталог обољења, у 

току транспорта до дефинитивног збрињавања у 

стационарној здравственој установи. 

 

Служба лабораторијске дијагностике обавља 

анализе биолошког материја уз примјену одређених 

хемијско-лабораторијских метода.Такође врши 

правовремено издавање тачног налаза ( резултата ) 

о концентрацији траженог параметра у биолошком 

узорку. 

 

Служба радиолошке  дијагностике ( РТГ )  врши 

радиолошке прегледе плућа, срца, медијастинума 

дигестивног тракта и сва нативна снимања 

унутрашњих органа, коштаног система.   

 

Стоматолошка служба, врши пружање услуге 

здравствене заштите уста и зуба и састоји се од: 

промоције здравља, превенције, санације нађених 

патолошких промјена и праћење смјене зуба. 

Здравствена заштита уста и зуба такође обухвата 

ургентну стоматолошку заштиту, лијечење 

повреда, дијагностика и терапија дентогених 

инфекција, акутних обољења меких ткива  и 

парадонцијума, малигних обољења, санација 

каријеса и лијечење пулпе.   

 

Хигијенско – епидемиолошка служба ( ХЕС ),  

врши хигијенску контролу и снабдјевања водом за 

пиће и храном, мјере личне хигијене и мјере за 

спречавање професионалних обољења и оштећења, 

вакцинацију, серопрофилаксу  и хемопрофилаксу, 

дезинфекцију, дезинсекцију, дератизацију, 

епидемиолошка извиђања (насеља, колектива и 

домаћинства ) у којима постоје услови за ширење 

заразних болести, противепидемијске мјере у циљу 

сузбијања настале болести, санитарно – хигијенски  

надзор.   

 

Службе КСЗ гинекологија и педијатрија ( 

потписани протоколи о сарадњи ) 

1) Гинекологија је област медицине која се бави 

здравственом заштитом жена. Путем ове гране 

медицине врше се консултативно-

специјалистички прегледи жена старијих од 15 

година, те разне дијагностичке, терапијске 

процедуре, као и превентивне мјере, а са 

циљем очувања и унапређења здравља жене и 

њене генеративне функције, планирање 

породице, одржавање физиолошког стања 

трудноће и порoђаја, раног откривања и 

спречавања патолошких стања као и лијечење 

обољелих. Такође се овим путем врше и 
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редовни систематски прегледи жена и 

трудница. 

2) Педијатрија је област медицине којом се 

обезбјеђују консултативно-специјалистички 

прегледи, дијагностичке процедуре, лијечење 

и превентивне мјере здравствене заштите 

новорођенчади, дојенчади и дјеце до 6 година 

живота.Такође се врши пружање савјета 

родитељима и обављање систематских 

прегледа предшколске дјеце. 

 

 Техничке службе , брину се о одржавању 

објеката, просторија, инсталација, опреме, 

одржавања возног парка, одржавања хигијене у 

установи и ван установе и о безбједности установе.      

 

III  НАЗИВ ПОСЛОВА, УСЛОВА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ, БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

 

Члан 4. 

 РУКОВОЂЕЊЕ 

 

1. ДИРЕКТОР.......................................................

............................................1 извршилац 

УСЛОВИ: Регулисани Законом, Актом о 

оснивању и Статутом ЈЗУ Дом  

здравља''Лопаре''Лопаре. 

 

2.  ЗАМЈЕНИК 

ДИРЕКТОРА....................................................

.........................1 извршилац 

УСЛОВИ: ВСС, пет година радног искуства  

у струци, Познавање проблематике у  

области здравства и доказане  

организационе способности у здравству. 

 

3. ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

УСТАНОВЕ 

УСЛОВИ: ВШС медицинског смјера, 5  

 година радног искуства у струци, Положен  

 стручни испит. 

 

         БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА...............1 извршилац 

 

 СЛУЖБА ОПШТИХ, ПРАВНИХ И 

АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА 

 

4. ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК 

УСЛОВИ: ВСС- завршен Правни факултет, 

Положен стручни испит за рад у органима 

управе, 5 година радног искуства у струци. 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА................1 извршилац 

 

5. ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР 

УСЛОВИ: ССС, управно-административни  

техничар,1 година радног искуства у  

струци. 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА................1 извршилац 

 

 СЛУЖБА ФИНАНСИЈСКО-

РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА  

 

6. ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА 

УСЛОВИ: ВШС - економског смјера, Радно 

искуство 3 године, Лиценца рачуновође. 

                                                                       

      БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:......................1 извршилац 

 

7. ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА 

УСЛОВИ: ВСС – економски факултет, 

Радно искуство 1 година у струци. 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:.............. 1 извршилац 

 

8. БЛАГАЈНИК  

 

УСЛОВИ: ССС - економска школа, Радно 

искуство 1 година. 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:............ 1 извршилац 

                                                                                                          

     СЛУЖБА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ 

 

9. ДОКТОР ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ ИЛИ 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ 

 

У ЈЗУ Дом здравља''Лопаре''Лопаре 

регистровано је 7 тимова породичне медицине од 

којих се шест налази у сједишту ЈЗУ Дома 

здравља''Лопаре''Лопаре , а један у амбуланти 

породичне медицине у Прибоју. 

 

УСЛОВИ: ВСС-медицински факултет, 

Положен стручни испит, Стручна 

оспособљеност или специјализација из 

породичне медицине. 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: за сваки тим породичне 

медицине по ...........................................1  

                                                                                                        

УКУПНО:….................................. 7 извршилаца 

 

10. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ У ТИМОВИМА 

ПОРОДИНЕ МЕДИЦИНЕ 

 

УСЛОВИ: ССС-медицинска школа,  

Положен стручни испит. 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: за сваки тим  

породичне медицине по...................... 2  
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     УКУПНО:............................... 14 извршилаца 

 

11. ГЛАВНИ МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР У 

СЛУЖБИ ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ 

УСЛОВИ: ССС-медицинског смјера, 5  

година радног искуства у струци, Положен  

стручни испит. 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:..............1 извршилац 

 

  СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ 

ПОМОЋИ 

 

12. ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИ 

УРГЕНТНЕ МЕДИЦИНЕ ИЛИ 

СПЕЦИЈАЛИСТИ ДРУГЕ ГРАНЕ 

СПЕЦИЈАЛНОСТИ 

УСЛОВИ: ВСС, медицински факултет, 

положен стручни испит и стручна 

оспособљеност,   Специјализација из 

ургентне медицине или из друге области 

медицине,      

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:............3,5 извршиоца 

 

13.   МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР 

УСЛОВИ: ССС -  медицинска школа, ВШС 

– медицинског смјера, Положен стручни 

испит. 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:............. 3 извршиоца, 

 

 СЛУЖБА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ 

ДИЈАГНОСТИКЕ 

 

14. СПЕЦИЈАЛИСТА КЛИНИЧКЕ 

БИОХЕМИЈЕ 

УСЛОВИ: ВСС- медицински факултет,  

Специјализација из клиничке биохемије,  

Положен стручни испит. 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:............0,5 изршилаца  

 

15. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР 

УСЛОВИ: ССС-медицинска школа, смјер  

лабораторијски техничар, Положен стручни   

испит. 

 

БРОЈ  ИЗВРШИЛАЦА:..............3 извршиоца 

 

16. ПЕРАЧИЦА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ 

ПОСУЂА 

 

        УСЛОВИ: НК радник 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:.............1 извршилац 

 

СЛУЖБА РАДИОЛОШКЕ И 

УЛТРАЗВУЧНЕ ДИЈАГНОСТИКЕ 

 

17. СПЕЦИЈАЛИСТА РАДИОЛОГИЈЕ 

УСЛОВИ: ВСС-медицински факултет, 

Положен стручни ипит, Специјализација из 

радиологије 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:.............. 1 извршилац 

 

18.  РЕНДГЕН ТЕХНИЧАР 

УСЛОВИ: ВШС смјер - рентген техничар  

или ССС -рендген техничар, Положен  

стручни испит 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА................1 извршилац 

 

СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА 

 

19. ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ 

УСЛОВИ: ВСС-стоматолошки факултет, 1  

годину дана радног искуства, Положен  

стручни испит 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА............... 2 извршиоца 

 

20. СПЕЦИЈАЛИСТА ОРТОПЕДИЈЕ ВИЛИЦЕ 

УСЛОВИ: ВСС - стоматолошки факултет,  

Специјализација из ортопедије вилице,  

Положен стручни испит, Радно искуство: 1  

година радног искуства у струци. 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:.............1 извршилац 

 

21. СТОМАТОЛОШКИ ТЕХНИЧАР 

УСЛОВИ: ССС, медицинска школа-смјер  

стоматолошки техничар, Положен стручни  

испит 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:...............2 извршиоца 

 

22. ЗУБНИ ТЕХНИЧАР 

УСЛОВИ: ССС, медицинска школа-смјер 

зубни техничар, Положен стручни испит 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:...............1 извршилац 

 

ХИГИЈЕНСКО ЕПИДЕМИОЛОШКА 

СЛУЖБА ( ХЕС ) 

 

23. САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР 

УСЛОВИ: ВШС – смјер санитарни  

техничар или ССС медицинска школа –  

смјер санитарни техничар, Положен  

стручни испит 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:...............1 извршилац 
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СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА, 

ОПРЕМЕ И ХИГИЈЕНЕ ОБЈЕКАТА 

 

24. РАДНИЦИ НА ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ 

УСЛОВИ:  НК радник 

 

БРОЈ ИЗВРШЛИЦА:................5 извршилаца 

 

25. ВОЗАЧ 

УСЛОВИ: КВ возач или  ССС  са  

положеним вожачким испитом  

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:..............4 извршиоца 

 

26. АДМИНИСТРАТИВНИ ВОЗАЧ И 

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ УСТАНОВЕ 

УСЛОВИ: ССС са најмање три године 

школовања и положеним возачким испитом 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:...............1 извршилац 

 

27. ДОМАР-ЛОЖАЧ 

УСЛОВИ: КВ радник или ССС са најмање 

три године школовања 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:..............2 извршиоца, 

 

28. ДОМАР 

УСЛОВИ: ССС са најмање три године  

школовања 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:...............1 извршилац 

 

Члан 5. 

      За све послове здравствене заштите који не 

припадају примарној здравственој заштити, а 

стандардима буду стављени у задатак ЈЗУ Дому 

здравља''Лопаре''Лопаре ангажоват ће се спољни 

сарадници у складу са одредбама Закона о раду 

који регулишу питање повремених, односно 

привремених послова. 

 

Члан 6. 

        Опис послова је у прилогу и чини дио овог 

Правилника. 

 

Члан 7. 

         Руководиоци служби, у оквиру свог 

дјелокруга рада, дужни су да редовно прате и 

анализирају примјену овог Правилника и врше 

оцјену квалитета успостављене организације, 

укључујући и радна мјеста. 

         На основу праћења и анализе имплементације 

овог Правилника, у смислу предходног става овог 

члана, руководиоци служби ће најмање једном 

годишње директору установе поднијети свој 

извјештај који ће укључити приједлоге и препоруке 

за унапређење организације и рационализацију 

радних мјеста у ЈЗУ Дому здравља“Лопаре“Лопаре 

( приједлог за ревизију Правилника ). 

        Директор ЈЗУ Дома здравља“Лопаре“Лопаре, 

најмање једном годишње одређује ревизију/анализу 

организације и систематизације радних мјеста 

установљених овим Правилником. 

        Приликом одређивања ревизије из предходног 

става овог члана, директор ЈЗУ Дома 

здравља“Лопаре“Лопаре ће узети у обзир и 

приједлоге и препоруке из става 2. овог члана и 

одредити њен обим који може укључити поједине 

службе као организационе јединице или цијелу 

установу. 

         Поступак за анализу организације и 

систематизације радних мјеста директор у ЈЗУ 

Дому здравља“Лопаре“Лопаре, уређује посебним 

општим актом. 

 

 

IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 8. 

           Сви извршиоци послова утврђених радних 

мјеста су дужни обављати послове радних мјеста 

утврђених пописом и описом послова који чине 

саставни дио овог правилника, као и послове из 

своје струке односно занимања, по налогу који им 

стави у задатак непосредни руководилац или 

директор установе. 

 

Члан 9. 

         Правилник се може мијењати измјенама, 

допунама или доношењем новог Правилника. 

          Измјене Правилника, по приједлозима и 

препорукама из члана 7. став 2. овог Правилника 

или по сопственој иницијативи, врши директор ЈЗУ 

Дома здравља 

“Лопаре“Лопаре, уз предходно прибављено 

мишљење и препоруке радног тијела за анализу 

организације и систематизације радних мјеста, 

образованог у складу са општим актом из члана 7. 

став 5. овог Правилника. 

         Директор ЈЗУ Дома здравља“Лопаре“Лопаре, 

у року од тридесет дана од дана ступања на снагу 

овог Правилника донијеће План имплементације 

Правилника. 

          План из предхоног става овог члана, по 

потреби, садржи програм реструктурисања, 

програм потреба за недостајућим кадровима и 

начин обезбјеђења, програм стручног 

оспособљавања запослених који не испуњавају 

услове радног мјеста утврђеног овим Правилником 

ако постоји могућност оспособљавања за одређено 

радно мјесто и план буџетских средстава потребних 

за имплементацију Плана. 
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Члан 10. 

      Ступањем на снагу овог Правилника, престаје 

да важи Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у ЈЗУ Дому 

здравља“Лопаре“Лопаре, број: 118-9/18 од 

15.02.2018. године. 

 

Члан 11. 

       По добијању сагласности од Начелника 

општине Лопаре овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“, а објавиће се и на 

огласној табли ЈЗУ Дома здравља“Лопаре“Лопаре. 

 

Број: 337/18                                          ДИРЕКТОР                                                                                                                                                                                                     

Датум: 17. мај .2018. године                                            

                                         Др Желимир Нешковић,с.р. 

 

          

ПРИЛОГ: 

 

Члан 1. 

 

Опис послова: 

 

1. ДИРЕКТОР 

2. ЗАМЈЕНИК ДИРЕКТОРА, 

3. ГЛАВНА СЕСТРА, 

4. ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК, 

5. ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР, 

6. ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА , 

7. ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА, 

8. БЛАГАЈНИК , 

9. ДОКТОР ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ, 

10. МЕДИЦИНСКИ СЕСТРЕ У ТИМОВИМА 

ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ, 

11. ГЛАВНИ МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР У 

ПОРОДИЧНОЈ МЕДИЦИНИ, 

12. ДОКТОРИ У СЛУЖБИ ХИТНЕ 

МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ, 

13. МЕДИЦИНСКИ СЕСТРЕ У СЛУЖБИ 

ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ, 

14. СПЕЦИЈАЛИСТА КЛИНИЧКЕ 

БИОХЕМИЈЕ, 

15. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР, 

16. ПЕРАЧИЦА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ 

ПОСУЂА, 

17. СПЕЦИЈАЛИСТА РАДИОЛОГИЈЕ 

18. РЕНДГЕН ТЕХНИЧАР, 

19. ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ, 

20. СПЕЦИЈАЛИСТА ОРТОПЕДИЈЕ 

ВИЛИЦЕ, 

21. СТОМАТОЛОШКИ ТЕХНИЧАР, 

22. ЗУБНИ ТЕХНИЧАР, 

23. САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР, 

24. РАДНИЦИ НА ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ, 

25. РАДНИЦА НА ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ 

ОДГОВОРНА ЗА ВЕШЕРАЈ, 

26. ВОЗАЧИ, 

27. АДМИНИСТРАТИВНИ ВОЗАЧ И 

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ УСТАНОВЕ, 

28. ДОМАРИ – ЛОЖАЧИ, 

29. ДОМАР. 

 

Члан 2. 

 

1. ДИРЕКТОР 

 

         - Организује и руководи процесом рада у 

Дому здравља''Лопаре''Лопаре, 

         - Организује стручни надзор над радом 

здравствених радника и здравствених  

            сарадника, 

         -  Предлаже пословну политику Дома 

здравља''Лопаре''Лопаре, 

         - Предлаже програм рада Дома 

здравља''Лопаре''Лопаре, 

         -  Извршава одлуке Управног одбора, 

         -  Наредбодавац је за извршавање 

финансијског плана Дома здравља 

            ''Лопаре''Лопаре, 

         -  Одлучује о кориштењу средстава у складу 

са Законом и општим актима Дома  

            здравља''Лопаре''Лопаре, 

         -  Именује и разрјешава раднике са посебним 

овлаштењима и одговорностима, 

         - Одлучује о заснивању и престанку радног 

односа и о распоређивању радника на  

            радна мјеста, 

         -  Доноси општи акт о унтрашњој 

организацијим и систематизацији радних мјеста у  

            складу са законом, колективним уговором и 

општим актима Дома здравља 

           ''Лопаре''Лопаре, 

        -  Одлучује о службеним путовањима, 

        -  Закључује уговор са Фондом здравственог 

осигурања, 

        -  Доноси  правилник о раду, 

        -  Врши и друге послове у складу са законом, 

другим прописима, статутом и  

           другим општим актима Дома 

здравља''Лопаре''Лопаре.       

    

Члан 3. 

 

2. ЗАМЈЕНИК ДИРЕКТОРА 

 

-  Замјењује директора за вријеме његовог 

одсуства, 

-  Испуњава дужности из области  надлежности 

које му повјери директор, 
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-  Обавља и додатна задужења која му, према 

потреби, додјељује директор 

   с циљем ефикасног и правилног обављања 

послова, 

-  Ако директор није у могућности испуњавати 

своје дужности и одговорности,  

   испуњава их замјеник директора, све док их 

директор поново не буде у  

   могућности преузети или до именовања 

новог директора. 

 

 

Члан 4. 

 

3. ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

 

  -  Организује и проводи обуку стицања и обнове 

знања и вјештине виших, средњих  

      здравствених радника и радника на одржавању 

хигијене ( чисташица ) и   

      контролише њихов рад, 

  -  Помаже директору у организацији укупног 

медицинског рада у Дому здравља, 

  -  Реализује планске и дневне активности свих 

извршилаца медицинских радника и  

      радника у општим пословима ( чистачице, 

возача итд.), 

  -   Анализира обим и структуру рада здравствених 

радника и финансијску  

      валоризацију, те предлаже директору 

прерасподјелу радника, висину плате према  

      учинку или друге потребне мјере, 

  -  Прикупља, контролише, по потреби обједињује 

и шаље писане извјештаје, 

  -  Предлаже директору распоред годишњих 

одмора као и привремену расподјелу у  

     односу на измјењену потребу посла, 

  -  Контролише потрошњу и одобрава набавке 

санитетског материјала, лијекова,  

     средстава за одржавање хигијене и слично, 

  -  Уводи у посао новопримљене медицинске 

раднике, више или средње  

     оспособљености и раднике на одржавању 

хигијене и даје директору закључно  

     мишљење по истеку пробног рада, 

  -  Прати путем семинара, литература итд. нове 

методе, технике и праксу у домену  

     рада медицинских сестара и преноси их у 

праксу, 

  -  Обезбјеђује мултисекторску сардњу у 

здравственој заштити заједнице као и сарадњу  

     са другим здравственим установама, 

  -  Одговорна је за вођење медицинске 

документације, евиденције и израде 

      извјештаја, 

  -  Одговорна је за средства рада у Дому здравља, 

  -  Контролише набавку и потршњу лијекова, 

санитетског и другог материјала, 

  -  Обавља и друге послове по налогу директору 

коме одговара за свој рад. 

 

Члан 5. 

 

4.  ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК 

 

        -  Обавља правне, опште и кадровске послове у 

складу са Законом, Статутом и 

           општим актима Дома здравља и другим 

пропсима, 

        -  Израђује опште акте установе и усклађује их 

са законом, 

        -  Прати и примјењује законске прописе, 

                                                                         -4- 

        -  Благовремено обавјештава о измјенама 

прописа, 

        -  Израђује уговоре о раду, 

        -  Израђује рјешења о плати и другим 

примањима, годишњем одмору, мировању  

           права из радног односа, прерасподјели 

радног времена, породиљском одсуству,  

           минулом раду, распоређивању и другим 

пословима из област радног односа, 

       -  Израђује увјерења и потврде о плати и 

радном стажу, 

       -  Врши комплетирање документације за 

одлазак у пензију, 

       -  Припрема документацију за тендере, 

       -  Присуствује сједницама Управног одбора и 

припрема опште и друге акте које  

          доноси Управни одбор и директор Дома 

здравља, 

       -  Стара се о поштовању рокова извршавања 

обавеза Дома здравља, 

       -  Учествује у изради, припремама и анализира 

на захтјев директора документе и  

          извјештаје везане за рад Дома здравља, 

      - Води евиденцију о присуству радника на раду 

и одсуствима ( шихтарицу), 

       -  Обавља и друге послове по налогу директора 

коме одговара за свој рад. 

 

Члан 6. 

 

5. ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР 

 

        -  Завођење поште у дјеловодни протокол, 

        -  Обавља пријем и слање поште, 

        -  Врши разврставање и завођење примљене 

поште, 

        -  Води дјеловодни протокол, 

        -  Води матичне књиге радника и друге 

евиденције о радницима, 

        -  Врши пријаве и одјаве радника у ПИО, ФЗО 

И Завод за запошљавање, 

        -  Израђује спискове радника, 

        -  Архивирање архивског материјала и вођење 
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прописаних евиденција у складу са  

           законом о чувању архивске грађе, 

        -  Прикупљање архивске грађе, рад у комисији 

за излучивање безвриједног 

           регистраторског материјала и достављање 

архиву Републике Српске, 

       -  Води евиденцију о задужењима по тимовима 

породичне медицине ( рецепата,  

          љекарских увјерења, упутница, и разних 

других образаца ), 

       -  Припрема материјала за одржавање сједница 

Управног одбора, 

       -  Израда позива за сједнице, 

       -  Обавља дактилографске послове, 

       -  Врши успостављање телефонских веза, 

       -  Врши пријем странака за директора установе, 

       -  Врши послове у вези са организацијом и 

одржавањем састанака, 

       -  Врши послуживање на састанцима и 

разговорима код директора, 

       -  Обавља и друге послове у оквиру своје 

сложености по налогу директора. 

     

Члан 7. 

 

6.   ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА  

 

       -  Саставља и израђује  периодичне, 

полугодишње и завршне обрачуне, 

       -  Прати и примјењује прописе из области 

пореза, финансија, књиговодства, 

       - Стара се и одговара за благовремену примјену 

рачуноводствених стандарда, 

       -  Учествује у изради аката у дијелу економско 

– финансијске области, 

       -  Прати кретање прихода и расхода установе и 

сваког тима породичне медицине 

          посебно, 

       -  Прати преко аналитичког књиговодства 

извјештаје службе за платни промет  

           уплата на жиро рачун установе, 

       -  Стара се о благовремено извршеном попису 

имовине, као и сравнавању стања са  

          књиговодством, 

       -  Одговоран је за тачност и вјеродостојност 

свеукупне финансијске документације и  

          извјештаја, 

       -  Врши књижење фактура и приспјелих уплата 

на жиро рачун, 

       -  Врши контирање улазне и излазне 

документације, изводе благајне и др., 

       -  Води регистре прокњижене документације 

коју контира, 

       -  Води усаглашавање потраживања и обавеза, 

       - Отвара и закључује главну књигу, 

       -  Обавља послове фактурисања по налогу 

директора, као и друге послове из свог  

          домена, 

       - Уноси ставке налога у рачунар или књижење 

кроз главну књигу и дневник, 

       - Сабира и усаглаша дневник и главну књигу и 

стављања на конта,  

          благајне, жиро рачуне купаца, добављача, 

материјала, инвентара и др., 

       -  Врши обрачун амортизације и 

ревалоризације, 

       - Ради и друге послове  у оквиру своје 

сложености, а по налогу директора. 

 

Члан 8. 

 

7. ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА 

 

- Учествује у састављању и изради 

периодичних, полугодишњих и завршних 

обрачуна, 

- Прати и примјењује прописе из области 

пореза, финансија, књиговодства, 

- Стара се о изради приједлога финансијских 

планова и анализа и њихових извршења, 

- Учествује у изради аката у дијелу 

економско-финансијске области, 

- Тромјесечно обавјештава тимове 

породичне медицине о стању њихових 

средстава са којима располажу, 

- Припрема документацију за наплату 

потраживања, 

- Састављања списак доспјелих и 

ненаплаћених потраживања, 

- Учествује у сабирању и усаглашавању 

дневника и главне књиге и стављање на 

контима благајне, жиро рачуна, купаца, 

добављача, материјала, инвентара и др. 

- Води и ажурира књиговодство материјала, 

ситног инвентара и основних средстава, 

- Пописне листе, усклађује и сравнавању 

исте са Комисијом за попис, 

- Учествује у обједињавању здравствених 

услуга по обвезницима доприноса, 

- Мјесечно прављење извјештаја Фонду 

здравственог осигурања ради праћења 

утрошка средстава распоређеног по 

службама, 

- Учествује у достављању Фонду 

здравственог осигурања Републике Српске 

мјесечних извјештаја о извршеним 

услугама, 

- Прати извршење плана здравствених 

услуга  по тимовима породичне медицине 

и сталим службама у Дому здравља, 
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- Обавља и друге послове у оквиру своје 

надлежности , а по налогу директора коме 

је одговоран за свој рад. 

 

Члан 9. 

 

8. БЛАГАЈНИК 

 

- Обједињује здравствене услуге по 

обвезницима доприноса, 

- Мјесечно фактурисање 1/12 уговорених 

средстава ( разврставање по службама)  

   између Фонда здравственог осиграња и Дома 

здравља, 

- Обрачун трошкова превоза пацијената и 

превоза пацијената на хемодилизу, 

- Врши обрачун личних и других примања 

запослених радника (плата, топли оброк, 

  путни трошкови, дневнице и др. ),  

-  Врши пријем наплаћених услуга и 

партиципације ( по тимовима и службама ), 

-  Обавља благајничко пословање ( уплате, 

исплате, евиденције, извјештаји ), 

-  Води евиденцију о висини зараде и 

кредитним задужењима радника, 

-  Задужује и раздужује блокове признаница ( 

по тимовима и службама ), 

- Врши уношење података о извршеним 

медицинским услугама на нивоу Дома  

  здравља, за потребе Фонда здравственог 

осигурања, 

-  Доставља Фонду здравственог осигурања 

мјесечне извјештаје о извршеним  

   услугама, 

-  Обрачунава и рефундира боловања, 

-  Попуњава образац РАД 1 ( статистика ), 

-  Врши полог пазара у банку, 

- Води књигу улазних и излазних фактура и 

врши сва плаћања према добављачима, 

- Обавља послове фактуирисања по налогу 

директора, 

- Обавља и друге послове у оквиру своје 

надлежности, а по налогу директора коме  

  одговара за свој рад.  

                                                                   

Члан 10. 

 

9. ДОКТОР ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ 

 

-  Ради у складу са стручном оспособљеношћу ( 

медицински факултет, семинари,  

    добијени сертификати, специјализације и слично 

) у амбуланти породичне  

    медицине, у стану корисника или  на другом 

мјесту у заједници, 

-  Све промотивне и превентивне мјере и 

активности, 

-  Здравствено - одгојне процедуре и активности, 

-  Води цјелокупну медицинску документацију и 

евиденцију о здравственом стању  

    пацијента, 

- Спроводи примарну и секундарну превенцију, 

-  По потреби упућује болесника на стационарно 

лијечење и рехабилитацију, 

-  Врши припрему за оцјену радне способности и 

упућује на љекарске и инвалидске  

   комисије, 

-  Даје стручна мишљења и извјештаје код 

одређених случајева, болести, повреда и  

    стања, 

-  Тимски и самостално спроводи мјере 

здравственог просвећивања ,васпитања и  

    промоције здравља, 

-  Дијагностичке процедуре од успостављања 

контаката до употребе потребних и  

   прихватљивих инструмената и апарата, 

-  Све терапијске процедуре у складу са струшном 

оспособљеношћу и техничким  

    могућностима, 

-  Обука, контрола знања и вјештина, контрола рада 

медицинских сестара и других  

   здравствених радника у тиму породичне 

медицине, 

-  Организује садржај редовног тимског рада, 

-  Врши анализу структуре становника 

опредјељених породица, здравствених  

    карактеристика итд., 

-  Менаџмент услуга, 

-  Финансијски менаџмент рада тима породичне 

медицине, 

-  Организује интерактивне сарадње са Одбором за 

здравље, општине и мјесне  

    заједнице, као и са свим релевантним 

институцијама у окружењу, а у циљу  

    информисања и активирања грађана у мјерама, 

акцијама заштите здравља, 

-  Организација заказивања времена прегледа  

корисника, 

-  Договор са специјалистима о времену 

консултација за своје пацијенте, 

-  Ради и друге неопходне послове који су у складу 

са стручним, психо – физичким  

    способностима, 

-  У току дежурства врши пријем пацијената, 

збрињавање и пружање свих услуга које су  

    потребне животно угроженој особи, а поступање 

је према прописаним процедурама 

    и правилима у оквиру и према законским 

прописима, 

-  Обавља и друге послове по налогу директора и за 

свој рад одговоран је директору. 

 

Члан 11. 

10.  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – 

ТЕХНИЧАР У СЛУЖБИ ПОРОДИЧНЕ 

МЕДИЦИНЕ 
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   -  Обавља послове своје стручне оспособњености 

у амбуланти, стану корисника,  

       другом мјесту у заједници, 

   -  Здравствени одгој и здравствено – промотивне 

мјере, 

  -  Посматрање и потребна мјерења ( крвни 

притисак, температуру, антропометријске  

      мјере итд. ), 

   -  Дијагностичке процедуре ( узимање материјала 

за лабораторију, основне  

      лабораторијске анализе, функционална мјерења 

), 

   -  Терапијске процедуре, 

   -  Одржавање хигијене средстава рада и радних 

површина, 

   -  Води у складу са прописима податке за трајну 

медицинску документацију, текуће  

      податке, припрема и доставља индивидуалне, 

збирне и периодичне извјештаје, 

   -  Учествује у провођењу свих дијагностичких и 

терапијских процедура које се  

      проводе у организационој јединици у којој је 

распоређена, 

  -  Одговорна је за вођење прописане здравствене 

евиденције, документације и израду 

      извјештаја, 

  -  Обавља и контролише рад радника на 

одржавању чистоће, 

  -  Ради и друге послове који су у складу са психо – 

физичким способностима по налогу  

     надлежног доктора, главне сестре и директора 

коме је одговорна за свој рад. 

 

Члан 12. 

 

11. ГЛАВНИ МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР 

У СЛУЖБИ ПОРОДИЧНЕ 

МЕДИЦИНЕ 

 

- Организује и врши контролу рада 

медицинских сестара-техничара у Служби 

породичне медицине и Служби хитне 

медицинске помоћи, 

- У сарадњи са главном сестром установе 

прави распоред рада медицинских сестара-

техничара у Служби породичне медицине 

и Служби хитне медицинске помоћи, 

- Стара се о благовремености требовања 

лијекова, санитетског материјала и осталог 

материјала за потребе Службе породичне 

медицине и Службе хитне медицинске 

помоћи, 

- Брине се о исправности медицинских 

апарата у Служби породичне медицине и 

Служби хитне медицинске помоћи, 

- Врши контролу вођења медицинских 

евиденција и документације, 

- Врши контролу наплате партиципације и 

наплате пружених здравствених услуга у 

складу са цјеновником Фонда здравственог 

осигурања Републике Српске и актима 

дома здравља, 

- Учествује у изради плана едукације и 

стручног усавршавања медицинских 

сестара-техничара, 

- Врши надзор над радом помоћног особља 

које ради на одржавању хигијене, 

- Обавља и друге послове у складу са својом 

стручном спремом, а по налогу директора 

и главне сестре установе. 

 

Члан 13. 

 

12.  ДОКТОРИ У СЛУЖБИ ХИТНЕ 

МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ 

 

  -  Прима позиве пацијената у служби Хитне 

медицинске помоћи, 

  -  Интервенције тима службе Хитне медицинске 

помоћи у ургентним медицинским  

      стањима, у амбуланти, на терену или у 

санитетском возилу, 

  -  Интервенција тима Хитне медицинске помоћи 

по позиву грађана у хитним  

     медицинским стањима или као подршка 

тимовима породичне медицине, 

  -  Санитетско обезбјеђење јавних скупова и 

манифестација, 

  -  Упознаје се и укључује у рад, самостално и 

тимски у збрињавању хитних и ургентних  

     стања по принципима и алгоритмима ургентне 

медицине и учествују у  

     прехоспиталном третману базичне и напредне 

кардио-пулмуналне-церебралне  

     реанимације, 

  -  Мале хируршке интервенције, 

  -  Води медицинску документацију кроз постојеће 

протоколе који су специфични за  

      службу хитне-ургентне медицинске помоћи, 

  -  Спроводи континуирано властито 

оспособљавање, 

  -  Континуирано едукује здравствене раднике и 

здравствене сараднике IV, V и VI  

      степена стручне спреме, 

  -  Уводи у рад нове здравствене раднике и 

сараднике у складу са програмом радног  

     увођења или приправничког стажа, 

  -  Одговоран је за функционалност средстава рада, 

  -  Обавља и друге послове по налогу директора 

коме одговара за свој рад. 
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Члан 14. 

 

13. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРИ 

У СЛУЖБИ ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ 

ПОМОЋИ 

 

  -  Обавља све послове у складу са својом 

оспособљеношћу и стручном спремом, 

  -  Учествује у припреми пацијената за преглед, 

  -  Уводи у протокол неопходне податке и води 

осталу медицинску документацију, 

  -  Рукује апаратима као хитни медицински 

техничар и учествује у цјелокупном процесу 

     извођења свих техника ургентног збрињавања, 

  -  Спроводи пацијенте на лијечење до 

психијатријске клинике уз пратњу радника  

      обезбјеђења, асистенције полиције и до других 

установа по потреби, 

  -  Обавља стерилизацију инструмената и 

санитетског материјала, припрему простора,  

      материјала и инструмената, 

  -  Одговара за инвентар, апаратуру, инструменте и 

лијекове којима рукује и за које   

     задужен/а и одржава хигијену у амбулантном 

дијелу возила хитне помоћи, 

  -  Континуирано стручно усавршавање, 

  -  Одговара за функционална средства рада, 

  -  Одговара за извршење плана и рада по обиму, 

структури и квалитету шефа смјене,  

     главној сестри и директору установе. 

 

                                                

Члан 15. 

 

14. СПЕЦИЈАЛИСТА КЛИНИЧКЕ 

БИОХЕМИЈЕ 

 

   -  Руководи и организује правилно и ефикасно 

функционисање лабораторије, 

   -   Уводи нове методе, 

   -  Врши стандардизацију нових поступака и 

провјеру истих, 

   -  Ради на осавремењавању технологије процеса 

рада, 

   -  Координира рад лабораторије са другим 

слижбама, 

   -  Води рачуна о стручном усавршавању особља 

лабораторије, 

   -  Планира набавку материјала за службу, 

   -  Припрема радне реагенсе и остале реагенсе за 

установу, 

   -  Подноси шесто – мјесечни и годишњи 

извјештај службе, 

   -  Учествује у провођењу свих дијагностичких и 

терапијских процедура које се  

      спроводе у служби у којој је распоређен, 

   -  Контролише рад радника, стерилизацију 

инструмената, надгледа прање  

      лабораторијског посуђа и комплетног простора 

службе, 

   -  Узимање материјала, те лабораторијске 

анализе, издаје  налазе , 

   -  Учествује на свим стручним и организационим 

састанцима љекара, 

   -  Ради и друге послове по налогу директора коме 

одговара за свој рад. 

 

Члан 16. 

 

15. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР 

 

- Врши пријем упутницау лабораторију и 

утврђује идентитет пацијента, 

- Припрема пацијенте за узимање крви, урина, 

столице, бриса и др., 

- Врши преглед периферне крви, крвног 

размаза, диференцијалне крвне слике, 

хемоглобина и слично, 

- Израђује лабораторијске анализе на 

одговарајућим апаратима, 

- Учествује у провођењу свих дијагностичких и 

терапијских процедура које се спроводе у 

служби у којој је распоређен, 

- Одговоран је за спровођење прописане 

здравствене евиденције, документације и 

израде извјештаја, 

- Издаје резултате, 

- Води евиденцију о обављеним анализама, 

- Справља потребне растворе за анализе које 

изводи, 

- Упознаје одговорно лице са потребама 

материјала за рад, 

- Брине за стерилизацију инструмената, 

- Ради и друге послове по налогу специјалисте 

клиничке биохемије и директора установе 

коме одговара за свој рад. 

 

Члан 17. 

 

16. ПЕРАЧИЦА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ 

ПОСУЂА 

 

-  Прање лабораторијског посуђа, 

-  Одржавање чистоће пословних просторија, 

ординација, ходника и прилаза 

   просторијама које користе остали радници, 

-  Одржавање чистоће свих санитарних уређаја, 

опреме и намјештаја, 

-  Узимање из магацина материјала и средстава 

за одржавање хигијене, 

-  По потреби достављање резултата 

лабораторијских анализа докторима  



Страна 66                            Службени гласник општине Лопаре – број 4.                   21.05.2018. 

 

 

 

   породичне медицине, 

-  Обављање и других послова по налогу 

директора или главне медицинске  

    сестре/техничара којима је одговорна за свој 

рад. 

 

Члан 18. 

 

17. СПЕЦИЈАЛИСТА РАДИОЛОГИЈЕ 

 

        -  Обавља Ro прегледе пацијената из домена 

клиничке радиологије, 

        -  Описује извршена снимања, 

        -   Даје извјештаје о нађеном стању и упућује 

пацијенте на даљи третман, 

        -  По потреби обавља консултативне прегледе, 

        -  Обавља ултразвчне прегледе пацијената, 

        -  Ради и друге послове своје струке. 

 

Члан 19. 

 

18. РЕНДГЕН ТЕХНИЧАР 

 

  -  Управља изворима јонизирајућег зрачења и 

радиолошким поступцима, 

  -  Рукује РТГ апаратима, одређује одговарајуће 

услове за појединачна снимања, 

  -  Прима и врши тријажу болесника према 

хитности, специјалностима радиолошког  

     испитивања, или терапијским захтјевима, 

  -  Узима анамнезе ради утврђивања евентуалне 

контраиндикације, 

  -  Припрема контрасна средства и  врши њихово 

иницирање, 

  -  Спроводи мјере заштите од јонизирајућег 

зрачења, примјењујући заштитну опрему  

     за личну заштиту и заштиту пацијената, 

  -  Одговоран је за вођење прописане здравствене 

документације , евиденције и  

      израде извјештаја, 

  -  Рендгенско снимање, 

  -  Врши развијање РТГ снимака и припрема их за 

очитавање, 

  -  Издаје налазе, 

  -  Спроводи властито оспособљавање, 

  -  Учествује у здравствено – промотивним 

акцијама, 

  -  Обавља послове из свога дјелокруга као помоћ 

тимовима породичне медицине, 

  -  Обавља и друге послове везане за рендгенска 

снимања које му  у задатак да  

     директор установе. 

                                                                    

Члан 20. 

 

19. ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ 

 

  -  Организује рад, 

  -  Обавља први и поновни преглед болесника, 

  -  Утврђује потребу и начин лијечења, 

  -  Прописује и ординира медикаментозну терапију 

и пише налаз, 

  -  Обавља стоматолошке конзервативне 

интервенције и пломбирање, прикивање  

      пулпе, витална и мортална ампутација пулпе, 

  -  Врши одређене протетичке радове, 

  -  Пружа хитну стоматолошку помоћ, 

  -  Врши одређивање лабораторијских, 

радиолошких и других дијагностичких  

     поступака у циљу постављања дијагнозе, 

  -  Врши упућивање пацијената на консултативне 

прегледе и потребна лијечења, 

  -  Проводи акцију на спречавању и откривању 

болести уста и зуба, 

  -  Проводи здравствено васпитање, 

  -  Прати стање и обољења уста и зуба код 

становништва и предузима мјере за  

     сузбијање истих, 

  -  Пише извјештаје, 

  -  Одговорон је за вођење прописане здравствене 

документације, евиденције и  

      извјештаја, 

  -  Обавља и друге послове, а за свој рад одговоран 

је директору. 

 

20. СПЕЦИЈАЛИСТА ОРТОПЕДИЈЕ 

ВИЛИЦЕ 

 

Члан 21. 

 

- Oрганизује рад тима, 

- Примјењује правилан психолошки приступ 

у раду са пацијентима, 

- Прима пацијенте, прегледа и припрема 

пацијенте за ортодонтску терапију; 

- Обавља први преглед са статусом и планом 

терапијe, 

- Одређује лабораторијске и друге 

дијагностичке поступке у циљу 

постављања дијагнозе; 

- Обавља извођење свих фаза за израду 

мобилних активних ортодонских апарата, 

нагризних плоча итд.,  

- Спровођење превентивних ортодонских 

мера, 

- Испун амалгамски, испун композитни, 

индиректно прекривање пулпе,  

-     Директно прекривање пулпе, трепанације 

зуба, 

-     Одстрањивање зубног плака, 

       -      Упућивање у оралну хигијену, 

- Импрегнација зуба флуором, 

- Судјелује у акцијама на спречавању, 

откривању и лијечењу болести уста и зуба; 

- Врши примјену одговарајућих терапијских 

поступака; 
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- Обавља превентивне прегледе; 

- Даје стручне савјете пацијентима; 

- Упућује пацијенте другим љекарима 

специјалистима, 

- Спроводи континуирано властито 

оспособљавање и усавршавање (изучавање        

      стручне стоматолошке литературе, 

прикупљање и анализа стручних и научних     

            података, праћење  савремених 

превентивних, дијагностичких, терапијских и  

            рехабилитационих поступака, оспособљава 

се за употребу нови   

            стоматолошких техника и технологија, 

оспособљавање за мониторинг и   

            евалуацију властитог рада, као и рада својих 

сарадника). 

- уводи у рад нове раднике у складу са 

програмом радног увођења, стручног 

оспособљавања  или усавршавања, 

- континуирано едукује, контролише знања, 

вјештине и рад радника у амбуланти, 

- одговара за извршење плана рада по 

обиму, структури и квалитету, 

- води, у складу са прописима, здравствену 

документацију, евиденцију, припрема и 

доставља индивидуалне, збирне и 

периодичне извјештаје, 

- у сарадњи са осталим запосленима у 

служби израђује нацрт плана годишњих 

набавки за стоматолошку службу и исти 

доставља, 

- материјално је одговаран за инвентар и 

опрему који су му повјерени,  

- одговоран је за примјену усвојених  

докумената система квалитета и личну 

обуку за рад у складу са тим документима,  

- поступа  по правилима рада и понашања на 

раду у складу са позитивним правним 

прописима и одредбама аката установе, 

- обавља друге послове и радне задатке  који 

су у складу са његовом стручношћу и 

психо-физичким способностима по налогу 

директора, којима одговара за свој рад.           

                   

Члан 22. 

                      

21.  СТОМАТОЛОШКИ ТЕХНИЧАР 

 

  -  Пријем пацијената, стерилизација инструмената 

и дезинфекција радног простора, 

  -  Припрема опреме и материјала за рад, 

  -  Активно асистирање у стоматолошкој 

ординацији у току свих стоматолошких  

     захвата, поправке зуба и вађење зуба, 

  -  Збрињавање обољелих меких ткива, 

  -  Асистенција при лијечењу болести зуба код 

дјеце, 

  -  Учествује у спровођењу мјера превенције 

стоматолошких обољења заједно са  

      стоматологом, 

  -  Учествује у здравственом васпитању рада у 

предшколским и школским установама и  

      у савјетовалиштима за труднице. 

  -  Одговоран је за вођење прописане здравствене 

документације, евиденције и  

      извјештаја, 

  -  Прави требовање потребних материјала, 

  -  Обавља и друге послове по налогу доктора 

стоматологије и директора коме је  

     одговоран за свој рад. 

 

Члан 23. 

 

22. ЗУБНИ ТЕХНИЧАР 

 

  -  Израђује разне одливке на основу 

функционалних и других отисака, 

  -  Моделира круне зуба, мостова, парцијалних и 

тоталних протеза, 

  -  Води евиденцију пријема и тока извођења 

радова, утрошка материјала и доставља  

      извјештај о томе, 

  -  Чува и одржава алате и инструменте, машине и 

друге уређаје, 

  -  Предлаже набавку материјала и средстава за 

рад, 

  -  Поставља одливке, топљење и ливење, 

полимерацију, обраду и полирање, те  

     поступке при изради и репаратури круница, 

мостова, парцијалних и тоталних  

     протеза, 

  -  Обавља и друге послове по налогу доктора 

стоматологије и директора коме је  

     одговоран за свој рад. 

 

Члан 24. 

 

23. САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР 

 

  -  Врши програмирање, организацију рада и 

контролу поступка на дезинфекцији,  

     дезинсекцији и дератизацији, 

  -  Врши бактериолошке претраге воде, намјерница 

и предмета опште уптребе, 

  -  Врши епидемиолошка анкетирања код појаве 

заразних обољења, 

  -  Врши епидемиолошка извиђања и истраживања 

у циљу откривања извора заразних  

     обољења, 

  -  Врши откривање и отклањање по здравље 

штетних фактора, као што су они што 

     загађују ваздух, тло, изворишта воде за пиће и 

слично, 

  -  Врши контролу водних објеката, 

  -  Води картотеку у водним објектима, 

  -  Врши надзор над стерилизацијом, 
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  -  Врши преглед и депедикулацију ђака, 

  -  Води прописану евиденцију, документацију и 

извјештаје, 

  -  Врши вакцинацију према календару и 

правилницима, те ванредне вакцинације и  

     води прописану евиденцију, документацију и 

извјештаје за извршени посао, 

  -  Врши и друге послове по налогу директора коме 

одговара за свој рад. 

 

Члан 25. 

 

24. РАДНИЦИ НА ОДРЖАВАЊУ 

ЧИСТОЋЕ 

 

  -  Свакодневно чишћење и дезинфекција радних 

просторија, мокрих чворова, 

  -  Мјесечно прање прозора и врата, 

  -  Свакодневно чишћење степеница, ходника, 

круга око објекта и других просторија, 

  -  Свакодневно провјертравање просторија, 

  -  Врши требовање и преузимање потршног 

материјала за одржавање чистоће, 

  -  Према потреби уноси огревни матријал и ложи 

ватру и по потрби чисти снијег на 

     прилазним стазама  

  -  Обавља и друге послове по налогу овлаштеног 

лица и директора коме је одговоран  

     за свој рад. 

 

Члан 26. 

 

25. РАДНИЦА НА ОДРЖАВАЊУ 

ЧИСТОЋЕ ОДГОВОРНА ЗА ВЕШЕРАЈ 

 

-  Свакодневни надзор и издавање уредне 

медицинске опреме за особље дома  

    здравља, 

-  Редовна измјена чисте опреме за амбулане, 

-  Контрола, прање и пеглање медицинске опреме 

на адекватним температурама, 

- Спровођење специфичних мјера чишћења опреме 

код изложености реагенсима, 

   инфективном или биолошком матријалу, 

-  Уредно вођење свеске евиденције о поступку, 

методама и времену прања прљаве, 

    као начину издавања чисте опреме, 

- Требовање материјала и средстава за одржавање 

чистоће опреме и просторија, 

- Обављање и других послова , у складу са својом 

способношћу, по налогу надређених. 

 

Члан 27. 

 

26. ВОЗАЧ 

      

- Врши превоз обољелог у здравствену 

организацију или из здравствене организације 

по налогу овлаштеног лица, 

- Врши превоз за потребе службе заједничких 

послова ( директора, замјеника директора, 

главне сестре, правних, рачуноводствених и 

административних  

послова ), 

- Брине се о одржавању возила и обезбјеђењу 

хигијенских услова уз обавезну дезинфекцију 

након транспорта обољелог од заразних 

болести, 

- Води евиденцију о времену кретања возила, о 

пређеној километражи и утрошку горива, 

- Стара се да сви путни налози буду овјерени од 

стране установе у којо је болесник упућен и 

даје на обраду за фактурисање, 

- Обавезно се одазива позиву у случају 

саобраћајних несрећа, елементарних непогода, 

епидемија и других ванредних прилика, 

- Пријављује и поправља уочене кварове на 

возилу у оквиру својих способности, 

- Не смије дозволити да возило остане без 

погонског горива, 

- Послије завршеног дежурства записнички 

предаје возило у исправном стању или указује 

на одређене недостатке, 

- Не смије напустити смјену док не дође смјена, 

- Послије употребе возила паркира га, а прије 

предаје смјене предаје чисто, опрано возило,  

- Помаже пацијенту при уласку у возило и при 

изласку из возила, 

- У слободно вријеме помаже у чишћењу 

снијега на прилазним стазама, преношењу 

тежих предмета, помаже при уградњи прозора 

и слично, 

- Ради у смјенама, 

- Обавља и друге послове по налогу овлаштеног 

лица и директора коме је одговоран за свој 

рад. 

                                                               

Члан 28. 

 

27. АДМИНИСТРАТИВНИ ВОЗАЧ И 

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ УСТАНОВЕ 

 

- Врши превоз за потребе Службе заједничких 

послова ( директора, замјеника директора, 

главне сестре, правних, рачуноводствених и 

административних  

послова ), 
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- Брине се о одржавању возила и обезбјеђењу 

хигијенских услова возила, 

- Води евиденцију о времену кретања возила, о 

пређеној километражи и утрошку горива, 

- Пријављује и поправља уочене кварове на 

возилу у оквиру својих способности, 

- Послије употребе возила паркира га, а прије 

предаје смјене, предаје чисто, опрано возило, 

- Води рачуна о сигурности људи, имовине и 

објеката, 

- Надгледа простор у дому здравља и око дома 

здравља, 

- Провјерава сумњиве особе, 

- Забрана присуства непожељним особама, 

- Одржавање реда и мира, 

- У слободно вријеме помаже у чишћењу 

снијега на прилазним стазама, преношењу 

тежих предмета, помае при уградњи прозора и 

слично, 

- Ради у смјенама, 

- Обавља и друге послове по налогу овлаштеног 

лица и директора коме је одговоран за свој 

рад. 

 

Члан 29. 

 

28.   ДОМАР – ЛОЖАЧ 

 

  -  Одржава објекте, инсталације и опрему у Дому 

здравља, отклања кварове у  

      оквиру својих стручних могућности, 

  -  Даје мишљење и сугестије руководству код 

набавке  и потреби набавке нове и  

      друге опреме, 

  -  Евидентира оштећења, вријеме и узрок њиховог 

настанка, врши пријављивање  

      истог, 

  -  Врши контролу водоинсталација и отклања 

кварове у границама својих могућности, 

  -  Прегледа ( прати потребу редовних прегледа и 

сервиса ) и организује редован 

     преглед исправности ватрогасних апарата и 

инсталација ватродојаве, хидрантске  

     мреже и друге опреме у објектима Дома 

здравља, 

  -  Обавља послове везане за загријевање зграда ( 

одржава пећ за централно  

     гријање ), одржава мрежу за централно гријање ( 

радијаторе и цијеви ), 

  -  Врши унос угља, дрва и избацује шљаку, 

  -  По потреби чисти снијег на прилазним стазама, 

  -  Обавља и друге послове по налогу овлаштеног 

лица  и дирекртора коме је  

     одговоран за свој рад. 

 

Члан 30. 

 

29. ДОМАР 

 

  -  Одржава објекте, инсталације и опрему у Дому 

здравља, отклања кварове у  

      оквиру својих стручних могућности, 

  -  Даје мишљење и сугестије руководству код 

набавке  и потреби набавке нове и  

      друге опреме, 

  -  Евидентира оштећења, вријеме и узрок њиховог 

настанка, врши пријављивање  

      истог, 

  -  Врши контролу водоинсталација и отклања 

кварове у границама својих могућности, 

  -  Прегледа ( прати потребу редовних прегледа и 

сервиса ) и организује редован 

     преглед исправности ватрогасних апарата и 

инсталација ватродојаве, хидрантске  

     мреже и друге опреме у објектима Дома 

здравља, 

  -  Врши унос угља и дрва за огрев, 

  -  По потреби чисти снијег на прилазним стазама, 

  -  Обавља и друге послове по налогу овлаштеног 

лица  и дирекртора коме је  

     одговоран за свој рад. 

 

Члан 31. 

      У циљу боље организације посла и 

квалитетнијег извршавања послова, директор ће 

овластити одређени број сарадника да поред 

послова на које су распоређени обављају и послове 

дијела организације, односно координације послова 

и то: 

   -  Главна сестра координира послове распореда 

медицинског особља, чистача и  

      спремача. 

  -  Правник координира организовањем рада на 

општим и персоналним пословима, 

  -  Рачуновођа ( шеф рачуноводства ), координира 

аналитичко – планским и  

     финансијско – рачуноводственим пословима. 

                                                                                                                       

ДИРЕКТОР 

                                                                                                        

Др Желимир Нешковић,с.р. 

____________________________________________ 

 

                                                                                                    

                                                                                         

                                                                         

 

 

 

 

 

 



Страна 70                            Службени гласник општине Лопаре – број 4.                   21.05.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

                                                            



Страна 71                            Службени гласник општине Лопаре – број 4.                   21.05.2018. 

 

 

 

 
С А Д Р Ж А Ј 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 

 

1   Одлука о продаји непосредном погодбом                

     градског грађевинског земљишта у  

      својини општине Лопаре....................................1 

2   Одлука о о прихватању  стручног  

     мишљења – урбанистичко  

     техничких   услова ..............................................2 

3   Одлука о одобравању новчаних средстава.....2 

4   Одлука о о измјенама и допунама Одлуке о  

     оснивању  Центра за социјални рад      

     Лопаре...................................................................2  

5   Рјешење о именовању Првостепене стручне    

     комисије о процјени потреба и  

     усмјеравања дјеце и омладине са  

     сметњама у развоју..............................................3 

6   Одлука о прихватању  стручног  

     мишљења – урбанистичко 

     техничких услова.................................................3 

7   Одлука о прихватању  стручног  

     мишљења – урбанистичко 

     техничких услова.................................................4 

8   Одлука о прихватању  стручног  

     мишљења – урбанистичко 

     техничких услова.................................................4 

9   Одлука о прихватању  стручног  

     мишљења – урбанистичко 

     техничких услова.................................................4 

10   Одлука  о продаји половног моторног  

       возила у власништву општине Лопаре............4   

11   Одлука о одобравању набавке путничког     

       моторног возила за потребе општинске  

       управе Лопаре....................................................5 

12   Одлука о прихватању  стручног  

       мишљења – урбанистичко  

        техничких услова..............................................5 

13   Закључак о додјели признања  

        број: 01/1-022-1-62/18.......................................6 

14   Закључак о додјели признања  

        број: 01/1-022-1-63/18.......................................6 

15   Закључак о додјели признања  

        број: 01/1-022-1-64/18.......................................6 

16   Закључак о додјели признања  

        број: 01/1-022-1-65/18.......................................6 

17   Закључак о додјели признања  

        број: 01/1-022-1-66/18.......................................7 

18   Закључак о додјели признања  

        број: 01/1-022-1-67/18.......................................7 

19   Закључак о додјели признања  

        број: 01/1-022-1-68/18.......................................7 

 

 

 

20   Закључак о додјели признања  

        број: 01/1-022-1-69/18.......................................7 

21   Закључак о додјели признања  

        број: 01/1-022-1-70/18.......................................8 

22   Закључак о додјели признања  

        број: 01/1-022-1-71/18.......................................8 

23   Закључак о додјели признања  

        број: 01/1-022-1-72/18.......................................8 

24   Закључак о додјели признања  

        број: 01/1-022-1-73/18.......................................9 

25   Закључак о додјели признања  

        број: 01/1-022-1-74/18.......................................9 

26   Закључак о додјели признања  

        број: 01/1-022-1-75/18.......................................9 

27   Закључак о додјели признања  

        број: 01/1-022-1-76/18.......................................9 

         

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 

       Одлука о одобрењу средстава  

        буџетске резерве, број:02/1-612/18................10 

       Одлука о одобрењу средстава  

        буџетске резерве, број: 02/1-400-1/4.............10 

       Одлука о одобрењу средстава  

        буџетске резерве, број:02/1-400-1/2..............10 

       Одлука о одобрењу средстава  

        буџетске резерве, број:02/1-400-1/9..............11 

       Одлука о одобрењу средстава  

        буџетске резерве, број:02/1-400-1/8..............11 

       Одлука о одобрењу средстава  

        буџетске резерве, број:02/1-400-1/3..............11 

       Одлука о одобрењу средстава  

        буџетске резерве, број:02/1-400-1/5..............11 

       Одлука о одобрењу средстава  

        буџетске резерве, број:02/1-400-1/6..............12 

       Одлука о одобрењу средстава  

        буџетске резерве, број:02/1-400-1/7..............12 

       Рјешење о давању сагласности  

       на правилник о унутрашњој  

       организацији и систематизацији  

       радних мјеста ЈЗУ Дом здравља 

        „Лопаре“ Лопаре.............................................12 

       Одлука о одобрењу средстава  

        буџетске резерве, број:02/1-268/18...............12 

       Одлука о одобрењу средстава  

        буџетске резерве, број:02/1-400-1/10............13 

       Одлука о одобрењу средстава  

       буџетске резерве, број:02/1-400-1/11.............13 



Страна 72                            Службени гласник општине Лопаре – број 4.                   21.05.2018. 

 

 

 

      Одлука о одобрењу средстава  

       буџетске резерве, број:02/1-537/18................13 

      Одлука о одобрењу средстава  

       буџетске резерве, број:02/1-187/18................14 

      Одлука о одобрењу средстава  

       буџетске резерве, број:02/1-716/18................14 

      Одлука о одобрењу средстава  

       буџетске резерве, број:02/1-285/18................14 

      Одлука о одобрењу средстава  

       буџетске резерве, број:02/1-720/18................14 

      Одлука о одобрењу средстава  

       буџетске резерве, број:02/1-739/18................15 

      Одлука о одобрењу средстава  

       буџетске резерве, број:02/1-660/18................15 

      Одлука о одобрењу средстава  

       буџетске резерве, број:02/1-635/18................15 

      Одлука о одобрењу средстава  

       буџетске резерве, број:02/1-749/18................15 

      Одлука о одобрењу средстава  

       буџетске резерве, број:02/1-967/18................16 

      Одлука о одобрењу средстава  

       буџетске резерве, број:02/1-203/18................16 

      Одлука о одобрењу средстава  

       буџетске резерве, број:02/1-936/18................16 

      Одлука о одобрењу средстава  

       буџетске резерве, број:02/1-1003/18..............16 

      Одлука о одобрењу средстава  

       буџетске резерве, број:02/1-575/18................17 

      Одлука о одобрењу средстава    

       буџетске резерве, број:02/1-540/18................17 

      Одлука о одобрењу средстава  

       буџетске резерве, број:02/1-265/18................17 

      Одлука о одобрењу средстава  

       буџетске резерве, број:02/1-711/18................18 

      Одлука о одобрењу средстава  

       буџетске резерве, број:02/1-283/18................18 

      Одлука о одобрењу средстава  

       буџетске резерве, број:02/1-1107/18..............18 

      Одлука о одобрењу средстава  

       буџетске резерве, број:02/1-1200/18..............18 

      Одлука о одобрењу средстава  

       буџетске резерве, број:02/1-400-1/14.............19 

      Одлука о одобрењу средстава  

       буџетске резерве, број:02/1-400-1/15.............19 

      Одлука о одобрењу средстава 

       буџетске резерве, број: 02/1-400-1/16............19 

      Одлука о одобрењу средстава  

       буџетске резерве, број: 02/1-1252/18.............19 

      Одлука о одобрењу средстава  

       буџетске резерве, број: 02/1-400-1/17............20 

      Одлука о одобрењу средстава  

       буџетске резерве, број: 02/1-1407/18.............20 

      Одлука о одобрењу средстава  

       буџетске резерве, број:02/1-400-1/18.............20 

      Одлука о одобрењу средстава  

        буџетске резерве, број: 02/1-400-1/19...........21 

       Одлука о одобрењу средстава  

        буџетске резерве, број: 02/1-400-1/20...........21 

       Одлука о одобрењу средстава  

        буџетске резерве, број: 02/1-400-1/21...........21 

       Одлука о одобрењу средстава  

        буџетске резерве, број: 02/1-400-1/22...........21 

       Одлука о одобрењу средстава  

        буџетске резерве, број:02/1-1453/18..............22 

       Одлука о одобрењу средстава  

        буџетске резерве, број:02/1-639/18................22 

       Одлука о одобрењу средстава  

        буџетске резерве, број: 02/1-400-1/25...........22 

       Одлука о одобрењу средстава  

        буџетске резерве, број: 02/1-400-1/24...........22 

       Одлука о одобрењу средстава  

        буџетске резерве, број: 02/1-400-1/23...........23  

       Одлука о покретању поступка јавне 

       набавке број: 02/5-404-4-1/18..........................23 

       Одлука о покретању поступка јавне 

       набавке број: 02/5-404-6-1/18..........................23 

       Одлука о покретању поступка јавне 

       набавке број: 02/5-404-7-1/18..........................24                          

       Одлука о покретању поступка јавне 

       набавке број: 02/5-404-8-1/18..........................24 

       Одлука о покретању поступка јавне 

       набавке број: 02/5-404-9-1/18..........................24                    

       Одлука о додјели уговора у поступку 

       директног споразума  

       број: 02/5-404-4-3/18........................................25 

       Одлука о покретању поступка јавне 

       набавке број: 02/5-404-10-1/18........................25 

       Одлука о додјели уговора у поступку 

       директног споразума  

       број: 02/5-404-7-3/18........................................26 

       Одлука о додјели уговора у поступку 

       директног споразума  

       број: 02/5-404-8-3/18........................................27 

       Одлука о додјели уговора у поступку 

       директног споразума  

       број: 02/5-404-9-3/18........................................28 

       Одлука о додјели уговора у поступку 

       директног споразума  

       број: 02/5-404-6-3/18........................................29 

       Одлука о покретању поступка јавне 

       набавке број: 02/5-404-11-1/18........................29 

       Одлука о покретању поступка јавне 

       набавке број: 02/5-404-12-1/18........................29  

       Одлука о покретању поступка јавне 

       набавке број: 02/5-404-13-1/18........................30  

       Одлука о покретању поступка јавне 

       набавке број: 02/5-404-14-1/18........................30 

       Одлука о додјели уговора у поступку 

       директног споразума  

       број: 02/5-404-12-3/18......................................31  

       Одлука о додјели уговора у поступку 

       директног споразума  



Страна 73                            Службени гласник општине Лопаре – број 4.                   21.05.2018. 

 

 

 

       број: 02/5-404-11-3/18......................................32 

       Одлука број: 02/5-404-15-1/18........................32        

      Одлука о покретању поступка јавне 

       набавке број: 02/5-404-16-1/18........................33 

       Одлука о додјели уговора у поступку 

       директног споразума 

       број: 02/5-404-14-3/18......................................33 

       Одлука о додјели уговора у поступку 

       директног споразума 

       број: 02/5-404-15-3/18......................................34 

       Одлука о покретању поступка јавне 

       набавке број: 02/5-404-18-1/18.......................35 

       Одлука о избору најповољнијег понуђача 

       број: 02/5-404-10-8/18......................................35 

       Одлука о покретању поступка јавне 

       набавке број: 02/5-404-19-1/18........................37 

       Одлука о додјели уговора у поступку 

       директног споразума 

       број: 02/5-404-18-3/18......................................37 

       Одлука о покретању поступка јавне 

       набавке број: 02/5-404-21-1/18........................38            

       Одлука о покретању поступка јавне 

       набавке број: 02/5-404-23-1/18........................38 

       Одлука о додјели уговора у поступку 

       директног споразума о услугама из 

       Анекса II дио Б 

       број: 02/5-404-16-7/18......................................39 

       Одлука о покретању поступка јавне 

       набавке број: 02/5-404-24-1/18........................39 

       Одлука о додјели уговора у поступку 

       директног споразума 

       број: 02/5-404-19-3/18......................................39 

       Одлука о покретању поступка јавне 

       набавке број: 02/5-404-25-1/18........................40 

       Одлука о додјели уговора у поступку 

       директног споразума 

       број: 02/5-404-24-3/18......................................40 

       Одлука о додјели уговора у поступку 

       директног споразума 

       број: 02/5-404-25-3/18......................................41 

       Одлука о покретању поступка јавне 

       набавке број: 02/5-404-27-1/18........................42 

       Одлука о покретању поступка јавне 

       набавке број: 02/5-404-28-1/18........................42 

       Одлука о покретању поступка јавне 

       набавке број: 02/5-404-29-1/18........................43 

       Одлука о додјели уговора у поступку 

       директног споразума 

       број: 02/5-404-28-3/18......................................43 

       Одлука о додјели уговора у поступку 

       директног споразума 

       број: 02/5-404-29-3/18......................................44 

      Одлука о избору најповољнијег 

      понуђача у поступку јавне набавке  

      намирница за спремање  

      топлог оброка запосленима у  

      Општинској управи општине 

      Лопаре за 2018. годину.....................................45                                

      Одлука о покретању поступка јавне 

      набавке број: 02/5-404-30-1/18.........................47 

      Одлука о додјели уговора у поступку 

      директног споразума о услугама из 

      Анекса II дио Б..................................................48 

      Одлука о додјели уговора у поступку 

      директног споразума 

      број: 02/5-404-30-3/18.......................................48 

      Одлука о избору најповољнијег 

      понуђача у поступку јавне набавке  

      радова на изградњи локалног пута 

      са спојним путем у  

      Мјесној заједници Мртвица,  

      општина Лопаре (Мртвица – Вршани), 

      дужина 610,00 метара, 

      ширина 3,00 метра............................................49 

      Одлука о покретању поступка јавне 

      набавке број: 02/5-404-33-1/18.........................51 

      Одлука о додјели уговора у поступку 

      директног споразума 

      број: 02/5-404-34-1/18.......................................51 

      Одлука о додјели уговора у поступку 

       директног споразума 

       број: 02/5-404-33-3/18......................................51 

      Одлука о додјели уговора у поступку 

       директног споразума 

       број: 02/5-404-34-3/18......................................52 

       Одлука о покретању поступка јавне 

       набавке број: 02/5-404-37-1/18........................53 

       Одлука о додјели уговора у поступку 

       директног споразума 

       број: 02/5-404-37-3/18......................................53 

       Рјешење о давању сагласности на  

       Правилник о унутрашњој  организацији  

       и систематизацији радних мјеста у 

       ЈЗУ Дому здравља „Лопаре“ Лопаре.............54 

       Правилник о мјерама за провођење    

       популационе политике  

       општине Лопаре...............................................54 

 

 

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ''ЛОПАРЕ'' ЛОПАРЕ 

 

       Правилник о унутрашњој организацији 

       и систематизацији радних мјеста у 

        ЈЗУ Дом здравља „Лопаре“ Лопаре..............55 

 

 


