
 

                                                                          

                                                                                   

                                      

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

Цара Душана бр. 143. Лопаре 

Тел/Факс:055/650-304 

е-mail: lopareso@teol.net 

 

6. јун 2018. године 

  

Л О П А Р Е 

 

БРОЈ 6/18  

 

  Жиро-рачун: 

  ''Павловић Интернационал Банк'' 

  а.д. Бијељина, број: 

  554-003-000000-1923 

 

На основу члана 3.8. став 1. Изборног закона Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 23/01, 

7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 

65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 

18/13, 7/14 и 31/16), члана 4. Правилника о вођењу и 

употреби Централног бирачког списка („Службени 

гласник БиХ“, број 32/16) и члана 67. Статута 

oпштине Лопаре („Службени гласник општине 

Лопаре“, бр. 6/17) Начелник општине  Лопаре доноси 

 

О Д Л У К У  

о успостављању Центра за бирачки списак 

  

I  
Овом одлуком утврђује се организација и надлежност 

Центра за бирачки списак (у даљем тексту: Центар), 

начин руковођења Центром, овлашћења у вођењу 

Централног бирачког списка, одговорност 

запослених у Центру, као и друга питања битна за 

рад Центра.  

 

II  
Рад Центра организује се у оквиру Одјељења за 

општу управу Општинске управе општине Лопаре.  

 

III  
Просторија у којој је смјештен Центар мора бити 

видно означена.  

 

IV  
Услови за обављање послова и руковођења Центром, 

као и потребан број службеника за обављање послова 

из надлежности Центра, утврђује се актом о 

унутрашњој организацији послова и систематизацији 

радних мјеста у општинској управи Лопаре. 

 

V  
Центар, у оквиру своје надлежности, обавља сљедеће 

послове:  

‒ пружа техничку помоћ Општинској изборној 

комисији у одређивању бирачких мјеста на 

територији основне изборне јединице Лопаре и 

распоређивању бирача по бирачким мјестима, 

ажурира податке о бирачким мјестима и промјенама 

бирачке опције у складу са актима Централне 

изборне комисије БиХ, води евиденцију о свим 

насељеним мјестима и називима свих улица на 

територији општине Лопаре, и о свим промјенама 

обавјештава Општинску изборну комисију;  

‒ прима захтјеве расељених лица за одређивање или 

промјену бирачке опције;  

‒ прима захтјеве за промјену бирачке опције лица 

уписаних у извод из Централног бирачког списка за 

гласање ван БиХ, а ради се о лицима која су се 

вратила у земљу прије рока утврђеног за закључење 

извода из Централног бирачког списка;  

‒ учествује у реализацији излагања извода из 

привременог Централног бирачког списка;  

‒ обезбјеђује увид у извод из Централног бирачког 

списка на територији основне изборне јединице 

Лопаре;  

‒ обезбјеђује и друге податке за Централни бирачки 

списак, који су утврђени актима Централне изборне 

комисије БиХ;  

‒ пружа техничку помоћ Општинској изборној 

комисији у вези са захтјевима и приговорима бирача 
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који се односе на извод из Централног бирачког 

списка;  

‒ пружа техничку помоћ Општинској изборној 

комисији код именовања бирачких одбора (помоћ 

при жријебању, код израде аката о именовању, обуке 

бирачких одбора и сл.);  

‒ пружа техничку помоћ Општинској изборној 

комисији код провјере и припреме бирачких мјеста за 

изборе;  

‒ пружа техничку помоћ Општинској изборној 

комисији код кампање обавјештавања бирача о свим 

сегментима везаним за изборни процес;  

‒ пружа техничку помоћ Општинској изборној 

комисији код обједињавања изборних резултата на 

нивоу основне изборне јединице, а Централној 

изборној комисији БиХ обавезан је да достави 

резултате са свих редовних бирачких мјеста, у 

електронској верзији, урађеној у компјутерском 

програму добивеном од Централне изборне комисије 

БиХ, за све нивое и све категорије (по политичким 

субјектима и кандидатима унутар политичких 

субјеката), и  

‒ обавља и друге послове које му одреди Централна 

изборна комисија БиХ и Општинска изборна 

комисија, према прописима Централне изборне 

комисије БиХ.  

Центар води евиденцију поднесених захтјева и 

приговора из става 1. алинеја 7. овог члана и дужан је 

да чува документацију приложену уз те захтјеве и 

приговоре.  

 

VI  
Запослени у Центру дужни су, да послове из 

надлежности Центра, обављају савјесно, стручно и 

одговорно.  

Запослени у Центру ће се, у обављању послова из 

надлежости Центра, придржавати принципа 

професионалне непристрасности, одговорности, 

честитости, транспарентности, јавности, ефикасности 

и економичности.  

 

VII  
Општинска изборна комисија има право да изврши 

контролу рада Центра.  

Општинска изборна комисија може, по сазнању, да 

покрене поступак по службеној дужности против 

запосленог у Центру који повређује права бирача или 

политичког субјекта, установљена Изборним законом 

БиХ и Правилником о вођењу и употреби Централног 

бирачког списка.  

 

VIII  
Редовно радно вријеме Центра је идентично радном 

времену утврђеном за Општинску управу општине 

Лопаре.  

Ако се, у одређеном периоду, повећа обим посла у 

Центру, начелник општине ће самостално, или на 

приједлог Општинске изборне комисије, наложити да 

Центар ради и дуже од редовног радног времена, као 

и да ради у дане седмичног одмора или празника.  

Центар је обавезан да, на одговарајући начин, 

обавијести бираче о радном времену Центра.  

 

IX  
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у ''Службеном гласнику општине Лопаре'' 

 

Број: 02/1-014-23/18                  Начелник                                                 

20. март 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 59. став 1. тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 

97/16) и члана 67. став 1. тачка 8. Статута општине 

Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре", број: 

6/17), Начелник општине Лопаре, д о н о с и 

 

ПРАВИЛНИК 

о измјенама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији радних мјеста 

Општинске управе општине Лопаре 

 

Члан 1. 

У члану 42. став 1. тачка 1. Правилника о 

организацији и систематизацији радних мјеста 

Општинске управе општине Лопаре  (''Службени 

гласник општине Лопаре'', број: 14/17 и 1/18),  

подтачка 1.2. ''Виши стручни сарадник за инвалидску 

заштиту-координатор у Одсјеку'', мијења се и гласи:  

 

''1.2. Виши стручни сарадник за 

инвалидску заштиту-координатор у Одсјеку 

 

Категорија:  - шеста категорија 

 

Звање:   - виши стручни сарадник 

другог звања 

 

Опис послова: - координира и организује 

рад у Одсјеку, 

- помаже начелнику 

Одјељења у руковођењу 

одсјеком, 

- стара се о правилном, 

уредном и благовременом 

обављању послова, 

- врши надзор и контролу 

рада у Одсјеку, 

- саставља извјештаје о раду 

Одсјека и стању у области 

управног рјешавања, 

- припрема нацрте рјешења 

у вези са признавањем права 

из инвалидске заштите 

(лична и породична 

инвалиднина, право на 
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ортопедски додатак, додатак 

за његу и помоћ од стране 

другог лица, увећану и 

повећану породичну 

инвалиднину), 

- врши припреме и учествује 

у раду љекарске комисије, 

- води евиденције и 

саставља извјештаје, 

- води евиденцију о 

печатима и поступа у складу 

са Законом о печатима, 

- води прописане евиденције 

и израђује извјештаје, 

- обавља и друге послове по 

налогу начелника Одјељења. 

 

Сложеност: - мање сложени  послови са 

ограниченим бројем 

међусобно повезаних 

различитих задатака у 

којима се примјењују 

утврђене методе рада, 

поступци или стручне 

технике 

 

Самосталност: - самосталност у раду 

ограничена је редовним 

надзором непосредног 

руководиоца и његовим 

општим и појединачним 

упутствима за рјешавање 

сложенијих рутинских 

стручних питања 

 

Одговорност: - одговара за правилну 

примјену метода рада, 

поступака или стручних 

техника 

 

Пословна 

комуникација: - контакти унутар основне и 

унутрашње организационе 

јединице, а повремено и 

изван, ако је потребно да се 

прикупе и размјене 

информације 

 

Врста послова: - стручно-оперативни, 

административно-технички 

 

Статус:   - општински службеник 

 

Услови:  - виша стручна спрема 

правног смјера или први 

циклус студија са 

остварених најмање 180 

ECTS бодова, 

- најмање двије године 

радног искуства у траженом 

степену образовања и 

-  положен стручни испит за 

рад у општинској управи. 

 

Број извршилаца: - 1 извршилац'' 

 

Иза подтачке 1.2. додаје се нова подтачка 

1.2а. која гласи: 

 

''1.2а. Виши стручни сарадник за 

борачку заштиту, категоризацију и цивилне 

жртве рата'' 
 

Категорија:  - шеста категорија 

 

Звање:   - виши стручни сарадник 

трећег звања  

 

Опис послова: - припрема нацрте   рјешења 

из области борачке заштите, 

-  припрема   нацрте     

рјешења   из   области 

категоризације бораца, 

- обавља послове из области 

цивилних жртава рата, 

-  води   поступак   за   

признавање   права   на  здравствену 

заштиту,  

-  води   прописане   

евиденције   и   израђује 

извјештаје, 

 - обавља и друге послове по 

налогу начелника Одјељења 

и координатора у Одсјеку. 

 

Сложеност: - мање сложени  послови са 

ограниченим бројем 

међусобно повезаних 

различитих задатака у 

којима се примјењују 

утврђене методе рада, 

поступци или стручне 

технике 

 

Самосталност: - самосталност у раду 

ограничена је редовним 

надзором непосредног 

руководиоца и његовим 

општим и појединачним 

упутствима за рјешавање 

сложенијих рутинских 

стручних питања 

 

Одговорност: - одговара за правилну 

примјену метода рада, 

поступака или стручних 
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техника 

 

Пословна 

комуникација: - контакти унутар основне и 

унутрашње организационе 

јединице, а повремено и 

изван, ако је потребно да се 

прикупе и размјене 

информације 

 

Врста послова: - стручно-оперативни, 

административно-технички 

 

Статус:   - општински службеник 

 

Услови:  - виша стручна спрема 

друштвеног смјера или први 

циклус студија наведеног 

смјера са   остварених 

најмање 180 ECTS бодова, 

- најмање једна година 

радног искуства у траженом 

степену образовања и 

- положен стручни испит за 

рад у општинској 

управи. 

Број 

извршилаца:  - 1 извршилац'' 

 

Члан 2. 

 У члану 42. став 1. тачка 2. подтачка 2.6. 

''Самостални стручни сарадник за друштвени развој и 

НВО'', број извршилаца мијења се тако да умјесто 

броја ''1''  треба да стоји ''2''. 

   

Члан 3. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Лопаре''. 

 

Број: 02/1-014-145/18                  Начелник                                                 

06. јун 2018. године              Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

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 

утовара, одвоза и истовара шута са градилишта у 

Лопарама у циљу уређења јавних површина и 

санације јавних објеката. 

 

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: 02/5-404-43-1/18                  Начелник                                                 

28. 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 утовара, одвоза и 

истовара шута са градилишта у Лопарама у циљу 

уређења јавних површина и санације јавних објеката, 

одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 

УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И 

ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

„ЗЕЛЕНИЛО“ ЛОПАРЕ, након разматрања 

достављене понуде Понуђача, број: 04/18 од 

31.05.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.985,00 КМ, без ПДВ-а, (словима: 

петхиљададеветстотинаосамдесетпет 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. 
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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 утовара, 

одвоза и истовара шута са градилишта у Лопарама у 

циљу уређења јавних површина и санације јавних 

објеката покренут је Одлуком о покретању поступка 

јавне набавке, број: 02/5-404-43-1/18 од 28.05.2018. 

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 УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И 

ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

„ЗЕЛЕНИЛО“ ЛОПАРЕ, 30.05.2018. 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: 02/5-404-43-3/18                  Начелник                                                 

04. јун 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 на 

модернизацији - асфалтирању дијела локалног пута 

Лопаре – Вукосавци - Ћатиновача (дужина 720,00 m
1
, 

ширина 3,00 m
1
 асфалта + 2,00 х 0,50 m

1 
банкине). 

 

II 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 55.555,00 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: 01/1-022-1-4/18 од 

16.02.2018. године, као и из средстава коју су 

општини Лопаре одобрена од стране Скупштине 

општине Угљевик, Одлуком број: 01-40-336/18 од 

23.02.2018. 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: 02/5-404-32-1/18                  Начелник                                                 

17. април 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 модернизацији - асфалтирању 



Страна 6                            Службени гласник општине Лопаре – број 6.                   06.06.2018. 

 

дијела локалног пута Лопаре – Вукосавци - 

Ћатиновача  (дужина 720,00 m
1
, ширина 3,00 m

1
 

асфалта + 2,00 х 0,50 m
1 
банкине) 

 

I 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне 

набавке, број: 02/5-404-32-6/18 од 15.05.2018. године 

да се уговор за јавну набавку радова на 

модернизацији - асфалтирању дијела локалног пута 

Лопаре – Вукосавци - Ћатиновача (дужина 720,00 m
1
, 

ширина 3,00 m
1
 асфалта + 2,00 х 0,50 m

1 
банкине), 

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

ЛОПАРЕ, на основу понуде, број: 18/18 од 

29.04.2018. године. 

 

II 

Укупна вриједност предметне набавке 

износи 53.530,48 КМ, без ПДВ-а, односно 62.630,66 

КМ (словима: 

шездесетдвијехиљадешестстотинатридесет КМ и 

66/100), 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. Изузетак постоји у случају када на 

одлуку о додјели уговора нема жалбе и тада је 

уговорни орган дужан да закључи уговор у року од 

10 (десет) дана од дана обавјештавања учесника 

поступка о избору најповољнијег понуђача (члан 98. 

став 5) Закона о јавним набавкама БиХ). 

 

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: 02/5-404-32-1/18 од 

17.04.2018. године.  

Јавна набавка проведена је путем 

Конкурентског захтјева за достављање понуда. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 15-7-3-

28-3-11/18 објављено је на Порталу јавних набавки 

дана 17.04.2018. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 55.555,00 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган објавио је Тендерску 

документацију на Порталу јавних набавки, дана 

17.04.2018. године.  

Тендерску документацију са Портала јавних 

набавки преузело је укупно 7 (седам) понуђача. 

Комисија за јавну набавку именована је 

Рјешењем начелника општине, број: 02/5-404-32-3/18 

од 25.04.2018. године. 

На адресу Уговорног органа благовремено су 

пристигле 2 (двије) понуде. 

Комисија је благовремено извршила 

отварање пристиглих понуда, дана 30.04.2018. 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 

15.05.2018. године Начелнику општине Записник о 

оцјени понуда, број: 02/5-404-32-5/18 од 15.05.2018. 

године и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача, број: 02/5-404-32-6/18 од 15.05.2018. 

године у поступку јавне набавке радова на 

модернизацији - асфалтирању дијела локалног пута 

Лопаре – Вукосавци - Ћатиновача (дужина 720,00 m
1
, 

ширина 3,00 m
1
 асфалта + 2,00 х 0,50 m

1 
банкине). 

 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 је неблаговремено запримљено 0 (нула) 

понуда. 

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

ЛОПАРЕ и „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ Д.О.О. 

ЧЕЛИЋ                               квалификовани 

понуђачи који су доставили прихватљиве 

понуде, јер су доставили све захтијеване 
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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 

53.530,48 КМ, без ПДВ-а (укупна цијена са ПДВ-ом 

износи: 62.630,66 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: 02/5-404-32-

5/18 од 15.05.2018. 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 од 5 

(пет) дана од дана пријема ове Одлуке, у складу са 

чланом 99. Закона о јавним набавкама. 

 

Број: 02/5-404-32-7/18                        Начелник                                                 

16. мај 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 спортске дворане у Лопарама (земљани, 

бетонски и армирано - бетонски радови). 

 

II 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 48.836,64 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: 01/1-022-1-42/18 од 

23.03.2018. 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: 02/5-404-35-1/18                   Начелник                                                 

23. април 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 

Назив / име 

понуђача 

Понуђена 

цијена 

(без ПДВ-

а) 

пону

ђ-ени 

попу

ст 

Цијена са 

урачунатим 

попустом 

(без ПДВ-а) 

 

„ИНТЕГРАЛ 

МЦГ“ Д.О.О. 

ЛОПАРЕ 

 

 

53.530,48 

КМ не 

53.530,48 

КМ 

 

„АРАПОВАЦ 

ПУТЕВИ“ 

Д.О.О. 

ЧЕЛИЋ 

 

59.770,40 

КМ не 

59.770,40 

КМ 
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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 спортске дворане у 

Лопарама (земљани, бетонски и армирано - 

бетонски радови) 

 

I 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне 

набавке, број: 02/5-404-35-6/18 од 22.05.2018. године 

да се уговор за јавну набавку радова на изградњи 

спортске дворане у Лопарама (земљани, бетонски и 

армирано - бетонски радови), додијели Понуђачу 

„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ, на основу 

понуде, број: 19/18 од 10.05.2018. године. 

 

II 

Укупна вриједност предметне набавке 

износи 45.844,80 КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 

53.638,42 КМ 

(педесеттрихиљадешестстотинатридесетосам КМ и 

42/100) 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 БиХ. Изузетак постоји у случају 

када на одлуку о додјели уговора нема жалбе и тада 

је уговорни орган дужан да закључи уговор у року од 

10 (десет) дана од дана обавјештавања учесника 

поступка о избору најповољнијег понуђача (члан 98. 

став 5) Закона о јавним набавкама БиХ). 

 

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: 02/5-404-35-1/18 од 

23.04.2018. године.  

Јавна набавка проведена је путем 

Конкурентског захтјева за достављање понуда. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 15-7-3-

29-3-12/18 објављено је на Порталу јавних набавки 

дана 23.04.2018. године, а исправка обавјештења, 

број: 15-7-3-29-8-13/18 објављена је на Порталу 

јавних набавки дана 25.04.2018. године 

Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 48.836,64 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган објавио је Тендерску 

документацију на Порталу јавних набавки, дана 

23.04.2018. године, а исправку Тендерске 

документације дана 25.04.2018. године. 

Тендерску документацију са Портала јавних 

набавки преузео је укупно 21 (двадесетједан) 

понуђач. 

Комисија за јавну набавку именована је 

Рјешењем начелника општине, број: 02/5-404-35-3/18 

од 08.05.2018. године. 

На адресу Уговорног органа благовремено су 

пристигле 3 (три) понуде. 

Комисија је благовремено извршила 

отварање пристиглих понуда, дана 10.05.2018. 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 

22.05.2018. године Начелнику општине Записник о 

оцјени понуда, број: 02/5-404-35-5/18 од 22.05.2018. 

године и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача, број: 02/5-404-35-6/18 од 22.05.2018. 

године у поступку јавне набавке радова на изградњи 

спортске дворане у Лопарама (земљани, бетонски и 

армирано - бетонски радови). 

 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 3 (три); 

 да су благовремено запримљене 3 (три) 

понуде; 

 да је неблаговремено запримљено 0 (нула) 

понуда; 
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 да су Понуђачи „ПАПИЛОН“ Д.О.О. КОРАЈ 

– ЧЕЛИЋ, „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. 

ЛОПАРЕ и „АСТРА ПЛАН“ Д.О.О. БРЧКО 

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 

45.844,80 КМ, без ПДВ-а (укупна цијена са ПДВ-ом 

износи: 53.638,42 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: 02/5-404-35-

5/18 од 22.05.2018. 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 од 5 

(пет) дана од дана пријема ове Одлуке, у складу са 

чланом 99. Закона о јавним набавкама. 

 

Број: 02/5-404-35-7/18                  Начелник                                                 

24. мај 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 

асфалтирању дијела локалног пута у Мјесној 

заједници Бобетино Брдо, засеок Коса (дужина 400,00 

m
1
, ширина 2,60 m

1
 асфалта + 2,00 х 0,50 m

1 
банкине). 

 

II 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 29.915,00 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: 01/1-022-1-3/18 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: 02/5-404-36-1/18                  Начелник                                                 

25. април 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

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

Назив / име 

понуђача 

Понуђена 

цијена 

(без ПДВ-

а) 

Понуђе

ни 

попуст 

Цијена са 

урачунатим 

попустом 

(без ПДВ-а) 

 

„ИНТЕГРАЛ 

МЦГ“  

Д.О.О. 

ЛОПАРЕ 

45.844,80 

КМ не 

45.844,80 

КМ 

 

„ПАПИЛОН“  

Д.О.О. 

КОРАЈ - 

ЧЕЛИЋ 

51.522,24 

КМ не 

51.522,24 

КМ 

 

„АСТРА 

ПЛАН“ 

 Д.О.О. 

БРЧКО 

62.693,44 

КМ не 

62.693,44 

КМ 
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70. став 1) и 3) Закона о јавним набавкама БиХ 

(„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 асфалтирању  

дијела локалног пута у Мјесној заједници 

Бобетино Брдо, засеок Коса  

(дужина 400,00 m
1
, ширина 2,60 m

1
 асфалта + 

2,00 х 0,50 m
1 
банкине) 

 

I 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне 

набавке, број: 02/5-404-36-6/18 од 30.05.2018. године 

да се уговор за јавну набавку радова на асфалтирању 

дијела локалног пута у Мјесној заједници Бобетино 

Брдо, засеок Коса (дужина 400,00 m
1
, ширина 2,60 m

1
 

асфалта + 2,00 х 0,50 m
1 

банкине) додијели Понуђачу 

„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ, на основу 

понуде, број: 20/18 од 10.05.2018. године. 

 

II 

Укупна вриједност предметне набавке 

износи 29.008,40 КМ, без ПДВ-а, односно 33.939,83 

КМ (словима: 

тридесеттрихиљадедеветстотинатридесетдевет КМ и 

83/100), 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. Изузетак постоји у случају када на 

одлуку о додјели уговора нема жалбе и тада је 

уговорни орган дужан да закључи уговор у року од 

10 (десет) дана од дана обавјештавања учесника 

поступка о избору најповољнијег понуђача (члан 98. 

став 5) Закона о јавним набавкама БиХ). 

 

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: 02/5-404-36-1/18 од 

25.04.2018. године.  

Јавна набавка проведена је путем 

Конкурентског захтјева за достављање понуда. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 15-7-3-

31-3-14/18 објављено је на Порталу јавних набавки 

дана 25.04.2018. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 29.915,00 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган објавио је Тендерску 

документацију на Порталу јавних набавки, дана 

25.04.2018. године.  

Тендерску документацију са Портала јавних 

набавки преузело је укупно 8 (осам) понуђача. 

Комисија за јавну набавку именована је 

Рјешењем начелника општине, број: 02/5-404-36-3/18 

од 08.05.2018. године. 

На адресу Уговорног органа благовремено су 

пристигле 2 (двије) понуде. 

Комисија је благовремено извршила 

отварање пристиглих понуда, дана 11.05.2018. 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 

30.05.2018. године Начелнику општине Записник о 

оцјени понуда, број: 02/5-404-36-5/18 од 30.05.2018. 

године и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача, број: 02/5-404-36-6/18 од 30.05.2018. 

године у поступку јавне набавке радова на 

асфалтирању дијела локалног пута у Мјесној 

заједници Бобетино Брдо, засеок Коса (дужина 400,00 

m
1
, ширина 2,60 m

1
 асфалта + 2,00 х 0,50 m

1 
банкине). 

 У поступку по извјештају о раду је утврђено 

да је Комисија за јавну набавку благовремено и 

правилно извршила отварање и оцјену понуда и о 
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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 је неблаговремено запримљено 0 (нула) 

понуда. 

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

ЛОПАРЕ 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 

29.008,40 КМ, без ПДВ-а (укупна цијена са ПДВ-ом 

износи: 33.939,83 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: 02/5-404-36-

5/18 од 30.05.2018. 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 од 5 

(пет) дана од дана пријема ове Одлуке, у складу са 

чланом 99. Закона о јавним набавкама. 

 

Број: 02/5-404-36-7/18                  Начелник                                                 

31. мај 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 јавне набавке радова на 

изградњи изградњи водозахвата „Рисовац“ и 

„Веселиновац“ за ромско насеље у Лопарама. 

 

II 

 Предвиђени максимални износ средстава за 

реализацију јавне набавке је 73.728,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку радова из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре за 

2018. годину, као и из средстава која су јој донирана 

од стране Министарства за људска права и избјеглице 

Босне и Херцеговине за унапређење услова живота у 

ромским насељима. 

 

III 

 За предметну јавну набавку водиће се 

поступак по Kонкурентском захтјеву за доставу 

понуда. Обавјештење о набавци објавиће се на 

Порталу Агенције за јавне набавке БиХ. 

 

IV 

 Критеријум који ће се примјењивати за избор 

најповољнијег понуђача је најнижа цијена понуде, у 

складу са чланом 64. став 1) тачка (б) Закона о јавним 

набавкама БиХ. 

 

 

Назив / име 

понуђача 

Понуђен

а цијена 

(без 

ПДВ-а) 

Понуђе

ни 

попуст 

Цијена 

са 

урачунат

им 

попусто

м 

(без 

ПДВ-а) 

 

„ИНТЕГРАЛ 

МЦГ“ Д.О.О. 

ЛОПАРЕ 

29.008,4

0 КМ не 

29.008,4

0 КМ 

 

„АРАПОВАЦ 

ПУТЕВИ“ 

Д.О.О. ЧЕЛИЋ 

29.240,0

0 КМ не 

29.240,0

0 КМ 
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V 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-44-1/18                  Начелник                                                 

05. јун 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 

осигурања путничких и теретних возила Општинске 

управе општине Лопаре од аутоодговорности. 

 

II 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 2.700,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку услуга из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре за 

2018. годину, са буџетске ставке 412700 – „Трошкови 

осигурања и банкарске услуге“. 

 

III 

 За предметну јавну набавку водиће се 

поступак Директног споразума. 

 

IV 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-45-1/18                  Начелник                                                 

05. јун 2018. године              Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

ОГЛАСИ 

 

Одјељење за просторно уређење 

 и стамбено комуналне послове 

 
О Г Л А С 

Одјељење за просторно уређење и стамбено 

комуналне послове Општинске управе општине 

Лопаре, улица Цара Душана број 143 на основу 

рјешења број 05/3-372-4/18 од 12.03.2018 године, 

извршио је у регистру заједница етажних  власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број:   8 упис 

промјене лица за заступање „ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ С36/1Л Лопаре“,      

са сљедећим подацима: 

                                             

Назив и сједиште:   „Заједница етажних власника 

зграде    С36/1Л,  Лопаре“,    ул. Цара Душана број: 

198  Лопаре.  Регистарски лист број: 8 

Оснивачи:  18 етажних власника зграде су извршили 

промјену лица овлаштеног за заступање Заједнице. 

Заступник: Боро Станић, предсједник  управног 

одбора Заједнице етажних власника, заступа 

Заједницу самостално и без ограничења. 

 

Број: 05/3-372-4/18                  Начелник                                                 

12. март 2018. године                     Одјељења                          

Лопаре              Срђан Лукић, дипл.инг. с.р. 

 
О Г Л А С 

Одјељење за просторно уређење и стамбено 

комуналне послове Општинске управе општине 

Лопаре , улица Цара Душана број 143 на основу 

рјешења број 05/3-372-6/18 од 31.05.2018 године, 

извршио је у регистру заједница етажних  власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број:   18 

упис лица за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 

ВЛАСНИКА „СТАРА ПОШТА“,      са сљедећим 

подацима: 

                                             

Назив и сједиште:   Заједница етажних власника 

зграде    „СТАРА ПОШТА“,    ул  Цара Душана 

број:158    Лопаре.  Регистарски лист број: 18 

Оснивачи:  3 етажна власника зграде су извршили 

регистрацију ЗЕВ-а  „СТАРА ПОШТА“ Лопаре  

улица Цара Душана 158. 

Заступник: Богданка Манојловић, предсједник  

Скупштине ЗЕВ, заступа Заједницу самостално и без 

ограничења. 

 

Број: 05/3-372-6/18                  Начелник                                                 

31.  март 2018. године                    Одјељења                          

Лопаре              Срђан Лукић, дипл.инг. с.р. 
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