
 

                                                                          

                                                                                   

                                      

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

Цара Душана бр. 143. Лопаре 

Тел/Факс:055/650-304 

е-mail: lopareso@teol.net 

 

31. мај. 2018. године 

  

Л О П А Р Е 

 

БРОЈ 5/18  

 

  Жиро-рачун: 

  ''Павловић Интернационал Банк'' 

  а.д. Бијељина, број: 

  554-003-000000-1923 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 

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, Зорану Ђурићу 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: 02/1-1010/18                  Начелник                                                 

17. 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 200,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 416129, Славици Марковић 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: 02/1-473/18                  Начелник                                                 

17. мај 2018. године              Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 



Страна 2                            Службени гласник општине Лопаре – број 5.                   31.05.2018. 

 

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, Петру Остојићу 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: 02/1-1381/18                  Начелник                                                 

17. 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, Сари Стевић 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: 02/1-1330/18                  Начелник                                                 

17. 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 200,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 416129, Драгану Спасојевић из 

Вукосаваца 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: 02/1-1404/18                  Начелник                                                 

22. мај 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 УПУТСТВО О 

ПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА  

РЕДОВНЕ АНАЛИЗЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ РАДНИХ  МЈЕСТА  

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА „ЛОПАРЕ“ ЛОПАРЕ 

 



Страна 3                            Службени гласник општине Лопаре – број 5.                   31.05.2018. 

 

I 

Даје се сагласност на Упутство о 

провођењу поступка редовне анализе 

организације и систематизације радних мјеста ЈЗУ 

Дом здравља „Лопаре“  Лопаре, број: 385/18 од 

30.05.2018. године. 

 

II 

Упутство 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: 02/1-014-144/18                  Начелник                                                 

30. мај 2018. године              Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р.                                                                                                   

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
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 

уређењу мјесног гробља у Мјесној заједници 

Миросавци, општина Лопаре. 

 

II 

 Предвиђени максимални износ средстава 

за реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 Финансијска средства за предметне 

радове 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: 02/5-404-39-1/18                      Начелник                                                 

14. мај 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 уређењу 

мјесног гробља у Мјесној заједници Миросавци, 

општина Лопаре, одлучено је да се уговор 

додијели Понуђачу Д.О.О. „МР ЈОВИЋ“ 

ЛОПАРЕ након разматрања достављене понуде 

Понуђача, број: 1/2018 од 17.05.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

6.000,00 КМ, без ПДВ-а. 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 

поступку јавне набавке. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Поступак јавне набавке радова на 

уређењу мјесног гробља у Мјесној заједници 

Миросавци, општина Лопаре, покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 

број: 02/5-404-39-1/18 од 14.05.2018. 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. 



Страна 4                            Службени гласник општине Лопаре – број 5.                   31.05.2018. 

 

 Процијењена вриједност средстава за 

реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

 Захтјев за достављање понуде упућен је 

Понуђачу Д.О.О. „МР ЈОВИЋ“ ЛОПАРЕ, 

14.05.2018. 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: 02/5-404-39-3/18                      Начелник                                                 

18. мај 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. мај 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 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“, истовремено са 

упућивањем исте понуђачу који је учествовао у 

поступку јавне набавке. 



Страна 5                            Службени гласник општине Лопаре – број 5.                   31.05.2018. 

 

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. мај 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 и испоруке 

домаће ракије за потребе обиљежавања 

предстојећих свечаности и манифестација 

општине Лопаре и то: 

1. Ракија од шљиве, паковање 0,7 l и 

2. Ракија од крушке „Виљамовке“, паковање 

0,7 l. 

 

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. 

 

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: 02/5-404-38-1/18                      Начелник                                                 

14. мај 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 и испоруке 

домаће ракије за потребе обиљежавања 

предстојећих свечаности и манифестација 

општине Лопаре, одлучено је да се уговор 

додијели Понуђачу ДЕСТИЛЕРИЈА „ЕПОХА“ 

ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА БОБЕТИНО 

БРДО, након разматрања достављене Понуде, 

број: 13/18 од 15.05.2018. 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. 
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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 Стручна служба 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 и испоруке 

домаће ракије за потребе обиљежавања 

предстојећих свечаности и манифестација 

општине Лопаре покренут је Одлуком о 

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

38-1/18 од 14.05.2018. 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 јавне набавке је 

6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

 

 Позив за достављање понуде упућен је 

понуђачу ДЕСТИЛЕРИЈА „ЕПОХА“ 

ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА БОБЕТИНО 

БРДО, дана 14.05.2018. 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: 02/5-404-38-3/18                  Начелник                                                 

17. мај 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 

заштити локалног пута у насељеном мјесту 

Подгора (пут за Орловине) и уређење ријечног 

корита у Мјесној заједници Лопаре Село 

(Веселиновац). 

 

II 

 Предвиђени максимални износ средстава 

за реализацију јавне набавке је 5.965,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 Финансијска средства за предметне 

радове 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: 02/5-404-41-1/18                  Начелник                                                 

16. мај 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 
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Члан 1. 

У поступку набавке радова на заштити 

локалног пута у насељеном мјесту Подгора (пут за 

Орловине) и уређење ријечног корита у Мјесној 

заједници Лопаре Село (Веселиновац), одлучено 

је да се уговор додијели Понуђачу 

АУТОПРЕВОЗНИК „ALEKSIĆ COMPANY“ 

БРЧКО, након разматрања достављене понуде 

Понуђача, број: 03/18 од 17.05.2018. године. 

 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.965,00 КМ, без ПДВ-а. 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 

поступку јавне набавке. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Поступак јавне набавке радова на 

заштити локалног пута у насељеном мјесту 

Подгора (пут за Орловине) и уређење ријечног 

корита у Мјесној заједници Лопаре Село 

(Веселиновац), покренут је Одлуком о покретању 

поступка јавне набавке, број: 02/5-404-41-1/18 од 

16.05.2018. 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 5.965,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

 Захтјев за достављање понуде упућен је 

Понуђачу АУТОПРЕВОЗНИК „ALEKSIĆ 

COMPANY“ БРЧКО, 17.05.2018. 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: 02/5-404-41-3/18                  Начелник                                                 

21. 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 o н о с и  

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке  
 

I 

 Покреће се поступак јавне набавке услуга 

машинског и ручног кошења траве и коровишта у 

путном појасу поред локалних путева на подручју 

општине Лопаре. 

 

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: 02/5-404-40-1/18                  Начелник                                                 
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15. мај 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 машинског и 

ручног кошења траве и коровишта у путном 

појасу поред локалних путева на подручју 

општине Лопаре, одлучено је да се уговор 

додијели Понуђачу ПОЉОПРИВРЕДНО 

УСЛУЖНА ЗАНАТСКА ЗАДРУГА 

„МАЈЕВИЦА – ТОБУТ“ ТОБУТ, након 

разматрања достављене понуде Понуђача, број: 

4/18 од 17.05.2018. 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 услуга машинског 

и ручног кошења траве и коровишта у путном 

појасу поред локалних путева на подручју 

општине Лопаре покренут је Одлуком о 

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

40-1/18 од 15.05.2018. 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 ПОЉОПРИВРЕДНО УСЛУЖНА 

ЗАНАТСКА ЗАДРУГА „МАЈЕВИЦА – ТОБУТ“ 

ТОБУТ, 15.05.2018. 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: 02/5-404-40-3/18                  Начелник                                                 

18. мај 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 локалног пута у Мјесној заједници 

Тобут, засеок „Џелићи“ у дужини од 115 m
1 

и 

ширини асфалта 2,60 m
1
. 
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II 

 Предвиђени максимални износ средстава 

за реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 Финансијска средства се обезбјеђују у 

буџету општине Лопаре за 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: 02/5-404-42-1/18                  Начелник                                                 

22. мај 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 

локалног пута у Мјесној заједници Тобут, засеок 

„Џелићи“ у дужини од 115 m
1 

и ширини асфалта 

2,60 m
1
, одлучено је да се уговор додијели 

Понуђачу „БИЈЕЉИНА ПУТ“ Д.О.О. 

БИЈЕЉИНА, након разматрања достављене 

понуде Понуђача, број: 908/18 од 28.05.2018. 

године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.999,70 КМ, без ПДВ-а, односно 7.019,65 КМ, са 

урачунатим ПДВ-ом (словима: 

седамхиљададеветнаест КМ и 65/100) 

 

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 локалног пута у Мјесној заједници 

Тобут, засеок „Џелићи“ у дужини од 115 m
1 

и 

ширини асфалта 2,60 m
1
, покренут је Одлуком о 

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

42-1/18 од 22.05.2018. 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 „БИЈЕЉИНА ПУТ“ Д.О.О. 

БИЈЕЉИНА, 22.05.2018. 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: 02/5-404-42-3/18                  Начелник                                                 

28. мај 2018. године              Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 
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ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ''ЛОПАРЕ'' 

 

 

На основу члана 7. став 5. Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Јавној здравственој установи Дом 

здравља ''Лопаре'' Лопаре ("Службени гласник 

општине Лопаре" број: 4/18) и члана 29. став 1. 

тачка 15. Статута Јавне здравствене установе Дом 

здравља ''Лопаре'' Лопаре, директор Јавне 

здравствене установе Дом здравља ''Лопаре'' 

Лопаре, д о н о с и 

 

У П У Т С Т В О 

о провођењу поступка редовне анализе 

организације и систематизације радних мјеста 

у Јавној здравственој установи Дом здравља 

''Лопаре'' Лопаре 

 

Члан 1. 

 Овим Упутством регулише се поступак 

редовне анализе примјене Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Јавној здравственој установи Дом 

здравља ''Лопаре'' Лопаре (у даљем тексту: 

"Правилник"), његова прилагођеност потребама 

израженим у остваривању законских надлежности 

Јавне здравствене установе у погледу пружања 

здравствене заштите, потребама грађана, 

финансијском капацитету Јавне здравствене 

установе и унапријеђењу унутрашње организације 

Јавне здравствене установе. 

 

Члан 2. 

 Анализа организације и систематизације 

радних мјеста врши се најмање једном годишње. 

Члан 3. 

 Поступак редовне анализе организације и 

систематизације радних мјеста покреће директор 

Јавне здравствене установе Дом здравља ''Лопаре'' 

Лопаре доношењем одлуке.  

 Одлуком се дефинише да ли се поступак 

анализе врши за поједине службе као 

организационе јединице или за све службе у 

оквиру Јавне здравствене установе. 

  

Члан 4. 

 Поступак редовне анализе организације и 

систематизације радних мјеста у Јавној 

здравственој установи Дом здравља ''Лопаре'' 

Лопаре врши Радно тијело за анализу 

организације и систематизације радних мјеста у 

Јавној здравственој установи Дом здравља 

''Лопаре'' Лопаре (у даљем тексту: "Радно тијело"), 

кога именује директор јавне здравствене установе 

посебним рјешењем. 

 Број чланова Радног тијела се утврђује 

рјешењем. 

 

Члан 5. 

 Чланови Радног тијела су обавезно 

руководиоци служби као основних 

организационих јединица јавне здравствене 

установе и радник задужен за кадровске послове. 

  

Члан 6. 

 Надлежности Радног тијела су: 

      1. редовно прати и анализира примјену 

Правилника и оцјењује квалитет  успостављене 

организације, укључујући и радна мјеста, 

2. прикупља податке релевантне за 

организацију Јавне здравствене установе, 

3.   спроводи анализу рада запослених у 

Јавној здравственој установи,  

4. на основу извршене анализе израђује 

извјештај са приједлогом измјена и 

допуна  унутрашње организације и 

систематизације радних мјеста у Јавној 

здравственој установи и доставља га 

директору установе на сагласност, 

6. даје мишљење директору установе у 

поступку за промјену Правилника,  

7. обавља и друге послове које му повјери 

директор установе.  

 

Члан 7. 

Радно тијело је самостално у своме раду и 

одговорно је директору Јавне здравствене 

установе. 

 

Члан 8. 

 Радно тијело доноси Акциони план у 

коме дефинише активности, временски оквир за 

њихово спровођење и одговорна  лица за њихово 

остварење. 

На Акциони план из претходног става 

сагласност даје директор Јавне здравствене 

установе. 

 Радно тијело може донијети Пословник о 

свом раду којим детаљније уређује питања 

организације и начина рада. 

 

Члан 9. 

 Активности које дефинише Акциони план 

обавезно обухватају следеће елементе: 

1.анализа законских надлежности Јавне 

здравствене установе у погледу пружања 

здравствене заштите, 

 2.анализа финансијских капацитета Јавне 

здравствене установе, 

 3. анализа потреба и мишљења грађана и 
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 4. анализа постојеће организације Јавне 

здравствене установе. 

 

Члан 10. 

 Анализа законских надлежности Јавне 

здравствене установе у погледу пружања 

здравствене заштите обухвата све промјене у 

позитивним прописима који дефинишу послове 

Јавне здравствене установе као и ресурсе који су 

потребни за њихово испуњење. 

 

Члан 11. 

 Анализа финансијских капацитета Јавне 

здравствене установе укључује потенцијалне 

трошкове за остварење планова и активности по 

службама, приказане аналитички, а све усклађено 

са буџетским оквиром, као и евентуалне уштеде. 

 

Члан 12. 

 Анализа потреба и мишљења грађана 

обухвата: 

- анализу притужби и похвала грађана 

на рад Јавне здравствене установе, 

- истраживања јавног мњења, анкете 

грађана о задовољству пруженим 

услугама и слично. 

 

Члан 13. 

 Анализа постојеће организације Јавне 

здравствене установе укључује анализу њеног 

дјеловања у складу са критеријумима 

ефикасности и економичности. 

 

Члан 14. 

 По завршетку поступка анализе Радно 

тијело израђује извјештај са евентуалним 

приједлогом измјена и допуна унутрашње 

организације и систематизације радних мјеста у 

Јавној здравственој установи и доставља га 

директору у писаном облику. 

 

Члан 15. 

 Диркетор установе на извјештај Радног 

тијела из претходног члана доставља мишљење са 

одобреним приједлогом за измјену унутрашње 

организације и систематизације радних мјеста 

Јавне здравствене установе. 

 На основу мишљења и одобреног 

приједлога из претходног става израђује се 

приједлог измјена и допуна Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Јавној здравственој установи који 

се доставља директору ради доношења коначне 

одлуке. 

 

Члан 16. 

 Након ступања на снагу Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Јавној здравственој установи 

приступа се измјени и допуни постојећих 

докумената који су од утицаја на унутрашњу 

организацију и систематизацију радних мјеста у 

Јавној здравственој установи. 

 

Члан 17. 

       По добијању сагласности од Начелника 

општине Лопаре ово Упутство 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: 385/18                                           ДИРЕКТОР  

Датум: 30. мај 2018. године  

                                       Др Желимир Нешковић,с.р. 

_______________________________________
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