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Л О П А Р Е 

 

БРОЈ 7/18  

 

  Жиро-рачун: 

  ''Павловић Интернационал Банк'' 

  а.д. Бијељина, број: 

  554-003-000000-1923 

 

1 

На  основу  члана 39.  Закона   о   

локалној   самоуправи   („Службени гласник   РС“, 

број: 97/16)  и члана 36. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник   општине   Лопаре“,   број: 

6/17 ) Скупштина   општине   Лопаре на 16. 

сједници одржаној дана  15.06.2018.  године, 

доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о покретању процеса  ревизије  

Стратегије развоја општине Лопаре  

за период 2014. – 2023. година 

 

I 

Ово одлуком покреће се процес ревизије 

Стратегије развоја општине Лопаре за период 

2014. – 2023. година (у даљем тексту ''Стратегија 

развоја''). 

 

II 

  Циљ покретања процеса ревизије 

Стратегије развоја је унапређење система 

стратешког планирања.  

 

III 

  Процес ревизије Стратегије развоја 

спровешће Општински развојни тим, као 

оперативно и координационо тијело, које ће 

именовати Начелник општине. 

 

IV 

Ова одлука  ступа на снагу  осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном   гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-77/18                Предсједник                                                

15. јуна 2018. године                  Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

2 
На  основу  члана 39.  Закона   о   

локалној   самоуправи   („Службени гласник   РС“, 

број: 97/16)  и члана 36. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник   општине   Лопаре“,   број: 

6/17 ) Скупштина   општине   Лопаре на 16. 

сједници одржаној дана  15.06.2018.  године, 

доноси 

 

O Д  Л  У  К  У 

о усвајању Акционог плана за превенцију и 

сузбијање насиља према женама и дјеци, 

 као и насиља у породици 

 за период 2018. – 2022. године  

 

I 

 Усваја се Акциони план за превенцију и 

сузбијање насиља према женама и дјеци, као и 

насиља у породици општине Лопаре за период 

2018. – 2022. године. 

 

II 

 Саставни дио ове Одлуке је Акциони 

план за превенцију и сузбијање насиља према 

женама и дјеци као и насиља у породици општине 

Лопаре за период 2018. – 2022. године. 
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III 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-78/18                Предсједник                                                

15. јуна 2018. године                  Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

3 

На основу члана 22. и 23. Закона о 

систему јавних служби (''Службени гласник 

Републике Српске'', број: 68/07, 109/12 и 44/16), 

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 16. сједници  

одржаној дана 15.06.2018. године, д о н о с и:  

 

О Д Л У К У 

 о престанку рада и покретању поступка 

ликвидације јавне здравствене установе 

Апотека ''Лопаре'' Лопаре   

 

I 

Престаје са радом јавна здравствена 

установа Апотека ''Лопаре'' Лопаре (у даљем 

тексту: Апотека ''Лопаре''), основана Одлуком 

Скупштине општине Лопаре, број:01-48/98 од 

12.07.1994. године.  

 

II 

Апотека ''Лопаре'' престаје са радом из 

разлога што се потребе за њеном дјелатношћу 

могу задовољити на рационалнији и 

економичнији начин. 

 

III 

На основу ове одлуке, пред надлежним 

судом биће покренут поступак ликвидације 

Апотеке ''Лопаре''.  

 

IV 

 Овлашћује се начелник општине Лопаре, 

да на основу ове одлуке може у име оснивача 

надлежном суду поднијети приједлог за 

покретање ликвидационог поступка над Апотеком 

''Лопаре'' Лопаре.  

 

V 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном глaснику 

општине Лопаре''.  

 

 

 

Број: 01/1-022-1-79/18                Предсједник                                                

15. јуна 2018. године                  Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

4 

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 16. 

сједници одржаној дана 15.06.2018. године,  

доноси:  

 

О Д Л У К У 

 о стављању ван снаге Одлуке о продаји 

половног моторног возила у власништву 

општине Лопаре 

 

I 

Ставља се ван снаге Одлука о продаји 

половног моторног возила у власништву општине 

Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 

број: 4/18), коју је Скупштина општине Лопаре 

донијела на 15. сједници одржаној 27.04.2018. 

године. 

 

II 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном глaснику 

општине Лопаре''.  

 

Број: 01/1-022-1-80/18                Предсједник                                                

15. јуна 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)  и члана 36. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник   општине   Лопаре“,   број: 

6/17 ) Скупштина   општине   Лопаре   на 16. 

сједници одржаној дана  15.06.2018.  године, 

доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о  уступању на кориштење моторног возила  

у власништву општине Лопаре 

 

I 

Општина Лопаре уступа на кориштење 

Јавној здравственој установи Дом здравља 

''Лопаре'' Лопаре, путнички аутомобил ''АУДИ 

А6'' регистарских ознака М37-J-677, који је  

власништво општине Лопаре. 
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II 

  Возило из претходног става уступа се на 

кориштење без накнаде. 

 

III 

  За реализацију ове одлуке задужује се 

начелник општине Лопаре. 

 

IV 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о уступању на кориштење моторног 

возила у власништву општине Лопаре (''Службени 

гласник општине Лопаре'', број:3/18) донесена од 

стране Скупштине општине Лопаре, на 14. 

сједници одржаној 23.03.2018. године.  

 

V 

Ова Одлука  ступа на снагу  даном 

доношења и биће објављена у „Службеном   

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-81/18                Предсједник                                                

15. јуна 2018. године                  Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

6 

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 16. 

сједници одржаној дана 15.06.2018. године, 

доноси:  

 

О Д Л У К У 

о продаји половног моторног возила  

у власништву општине Лопаре 

 

I 

Одобрава се продаја половног моторног 

возила ''TOYOTA LAND CRUISER'' регистарских 

ознака A54-E-414, које је власништво општине 

Лопаре. 

 

II 

 Продаја возила из тачке I ове одлуке ће се 

извршити путем усмене  јавне лицитације. 

 Почетна продајна цијена возила из тачке I 

ове одлуке, биће одређена на основу каталошке 

вриједности возила и процјене лица овлаштених 

за процјену вриједности возила.  

 

III 

Поступак лицитације спровешће 

Комисије за провођење поступка продаје 

моторног возила у власништву општине Лопаре, 

коју ће именовати начелник општине.  

 

IV 

 Овлашћује се начелник општине, да 

након спроведене лицитације, може са 

најповољнијим понуђачем, закључити уговор о 

продаји возила из тачке I ове одлуке.  

 

V 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од  

дана објављивања у ''Службеном глaснику 

општине Лопаре''.  

 

Број: 01/1-022-1-82/18                Предсједник                                                

15. јуна 2018. године                  Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

7 

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 16. сједници одржаној дана 15.06.2018. године, 

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о  стављању ван снаге Одлуке о јавном 

оглашавању и продаји непокретности 

 путем лицитације  

 

I 

Ставља се ван снаге Одлука о јавном 

оглашавању и продаји непокретности путем 

лицитације (''Службени гласник општине Лопаре'', 

број:15/17), коју је Скупштина општине Лопаре 

донијела на 12. сједници, одржаној 26.12.2017. 

године. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у ''Службеном 

гласнику општине Лопаре''. 

 

Број: 01/1-022-1-83/18                Предсједник                                                

15. јуна 2018. године                  Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

8 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 348. Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 

5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
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располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

20/12) и члана 36. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 

6/17), Скупштина општине Лопаре на 16. сједници 

одржаној дана 15.06.2018. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о јавном оглашавању и продаји 

непокретности путем лицитације  

 

I 

 Под условима и на начин регулисан овом 

Одлуком спровешће се јавно оглашавање и 

продаја лицитацијом непокретности  у својини 

општине Лопаре, а које су поближе означене као 

к.п. број: 105/4, зв. „Лука Економско двориште, 

кућа и зграда“, укупне површине од 2626 м
2
, 

уписана у Пл. број: 535/8 к.о. Тобут и зк. ул. број: 

592 к.о. Тобут, са правом својине у корист 

општине Лопаре  у дијелу 1/1. 

 

II 

  Почетна продајна цијена непокретности 

из тачке I ове одлуке износи 2.500,00 КМ 

(словима: 

двијехиљадепетстотинаконвертибилнихмарака). 

 

III 

Јавни конкурс за  продају непокретности 

из тачке I ове одлуке расписаће Начелник 

општине у складу са одредбама Правилника о 

поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе. 

 

IV 

За учешће у поступку лицитације учесник 

је дужан уплатити једнократни износ кауције у 

висини од 1.000,00 КМ, уплатом на жиро рачун 

општине Лопаре или полагањем износа кауције на 

благајну општине. 

 

V 

Поступак  лицитације непокретности 

спровешће комисија коју је именовао овај орган. 

 

VI 

Продајну цијену непокретности учесник 

лицитације са којим ће се закључити уговор, 

обавезан је уплатити прије закључивања уговора 

на жиро рачун продавца. 

 

VII 

Овлашћује се Начелник општине Лопаре, 

да по окончаном поступку лицитације, а по 

прибављеном мишљењу Правобранилаштва 

Републике Српске, Сједиште Замјеника у 

Бијељини,  може код овлаштеног нотара 

закључити уговор о продаји непокретности из 

тачке I ове одлуке. 

 

VIII 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у ''Службеном 

гласнику општине Лопаре''. 

 

Број: 01/1-022-1-84/18                Предсједник                                                

15. јуна 2018. године                  Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 
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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 16. сједници 

одржаној дана 15.06.2018. године, д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о продаји непосредном погодбом градског 

грађевинског земљишта у својини  

општине Лопаре 

 

 I 

Продаје се непосредном погодбом, 

неизграђено градско грађевинско земљиште, 

означено као, к.п. бр. 921/5 зв. „Улица Маршала 

Тита“, у површини од 38 м
2
, уписана у п.л. бр. 

191/2 к.о. Лопаре град, а која по земљишно-

књижној евиденцији одговара парцели к.п. бр. 

79/2 СП,  зв „цеста“  у пов. од 38 м
2
 уписаној у з.к. 

ул. бр. 532 к.о. Лабуцка, као својина општине 

Лопаре у дијелу 1/1, у свему према Одлуци о 

прихватању стручном мишљења – урбанистичко 

техничких услова, број: 01/1-022-1-131/16 од 

09.12.2016. године. 

 

II 

Земљиште из претходног члана, продаје 

се ради комплетирања грађевинске парцеле, 

непосредном погодбом  Петровић Милану   из 

Пипера, по цијени од 20,00 конвертибилних 

марака по квадратном метру, односно 760,00 

(словима: седамстотинашездесет) конвертибилних 

марака за предметне непокретности. 
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III 

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 непокретности 

описане у тачки I овог уговора.  

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у ''Службеном 

гласнику општине Лопаре''.  

 

Број: 01/1-022-1-85/18                Предсједник                                                

15. јуна 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 чланa 36. Статута општине 

Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 

број: 6/17), Скупштина општине Лопаре на 16. 

сједници одржаној дана 15.06.2018. године,  

доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава  

  

I 

Одобравају се новчана средства ЈУ 

Дјечији вртић ''Лопаре'' Лопаре  у износу од 

9.500,00 КМ, за реализацију  пројекта 

реконструкције санитарног чвора. 

 

II 

Средства из претходне тачке биће 

обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 2018. 

годину, са позиције 412500 -  ''Текуће одржавање''. 

 

 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: 01/1-022-1-86/18                Предсједник                                                

15. јуна 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 16.  

сједници одржаној дана 15.06.2018. године, 

доноси 

О Д Л У К У 

о прихватању  понуђених непокретности  

као поклона  од посједника  Томић Милана  

из Сремских Карловаца и Томић Петра  

из Бијељине 

I 

 Општина Лопаре прихвата понуђену као 

поклон, без накнаде, непокретност означену као 

к.п. 1681/12, звана ''ИСПОД ПОЉАНЕ'', воћњак 4 

класе, површине 140 м
2
, која је уписана у 

посједовни лист број: 982  к.о. Лабуцка, на име 

посједника  Томић Драге Милана у дијелу 1/2  и 

Томић Драге Петра  у дијелу 1/2. 

 

II 
 На основу ове одлуке, код надлежног 

нотара,  биће закључен уговор о поклону 

непокретности  из тачке I ове одлуке. 

Уговор о поклону без терета и налога, 

закључиће се између Томић Драге Милана  и 

Томић Драге Петра као поклонодаваца и општине 

Лопаре, као поклонопримца, а који у име општине 

потписује Начелник општине Лопаре.  

 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Лопаре''. 

 

Број: 01/1-022-1-87/18                Предсједник                                                

15. јуна 2018. године                  Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

12 

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 16. 

сједници, одржаној дана 15.06.2018. године,  

доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 

о исправци грешке у рјешењу број: 

475-08/2-42 од 07.12.1989. године   



Страна 6                            Службени гласник општине Лопаре – број 7.                   22.06.2018. 

 

У тексту рјешења Скупштине општине 

Лопаре, број: 475-08/2-42 од 07.12.1989. године 

исправља се следећа грешка:  

            - у  диспозитиву рјешења као и у цијелом 

тексту рјешења, умјесто ријечи: ''- к.ч. бр. 332/3  

која је уписана у зк.ул. бр. 288 к.о. Козјак'', треба  

да стоји:''- к.п. бр. 333/21  уписана  у 

земљишнокњижни извадак број 286 к.о. Козјак''. 

 

Овај закључак је саставни дио рјешења 

број: 475-08/2-42 од 07.12.1989. године. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

Рјешењем Скупштине општине Лопаре, 

број: 475-08/2-42 од 07.12.1989. године, Звицкл 

Пере Љиљани из Лопара  је додијељено 

грађевинско земљиште друштвене својине за 

градњу гараже у Лопарама.  На основу увида у 

предметно рјешење и рјешење Републичке управе 

за геодетске и имовинско-правне послове, 

Подручна јединица Лопаре, број: 21.27/741.1-

140/18 од 11.05.2018. године, утврђено је 

неслагање у броју додијељене парцеле, због чега 

се предметно рјешење не може књижити код 

надлежног органа за геодетске и имовинско-

правне послове.  

На основу увида у документацију 

закључено је да је потребно исправити утврђену 

грешку у рјешењу, те је одлучено као у 

диспозитиву.  

 

Против овог закључка није допуштена 

жалба. 

 

Број: 01/1-022-1-88/18                Предсједник                                                

15. јуна 2018. године                  Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

13 

             На основу члана 39. Закона о локалној 

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

и члана 36. Статута општине Лопаре ("Службени 

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

општине Лопаре на 16. сједници одржаној дана 

15.06.2018. 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-126/18 

од 24.04.2018. године Стјепановић Звонке из 

Лопара за докуп дијела градског грађевинског 

земљишта означеног као дио к.ч. 324/2 КО Лопаре 

Град и формирање нове  грађевинске парцеле у 

Лопарама означене као к.ч. 324/21 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: 01/1-022-1-89/18                Предсједник                                                

15. јуна 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) 

и члана 36. Статута општине Лопаре ("Службени 

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

општине Лопаре на 16. сједници одржаној дана 

15.06.2018. 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-135/18 

од 03.05.2018. године Миловановић Пелке из 

Пипера, општина Лопаре, за изградњу 

индивидуалног стамбеног објекта у Пиперима, на 

земљишту означеном као к.ч. 576/1 КО Пипери, 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: 01/1-022-1-90/18                Предсједник                                                

15. јуна 2018. године                  Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 



Страна 7                            Службени гласник општине Лопаре – број 7.                   22.06.2018. 
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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 16. 

сједници одржаној дана 15.06.2018. године,  

доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 

о исправци грешке у рјешењу број: 

475-04/12-89 од 27.02.1987. године 

  

У тексту рјешења Скупштине општине 

Лопаре, број: 475-04/12-89 од 27.02.1987. године 

исправља се следећа грешка:  

            - у  диспозитиву рјешења као и у цијелом 

тексту рјешења, умјесто ријечи: ''- к.ч. бр. 713/6'', 

треба  да стоји:''к.п. бр. 713/9''. 

 

Овај закључак је саставни дио рјешења 

број: 475-04/12-89 од 27.02.1987. године. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Рјешењем Скупштине општине Лопаре, 

број: 475-04/12-89 од 27.02.1987. године, 

Станојевић (Перо) Воји из Миросаваца  је 

додијељено грађевинско земљиште друштвене 

својине за иградњу породично-стамбеног објекта 

у Лопарама. На основу увида у предметно 

рјешење и копију катастарског плана број:21.27-

952.1-3-96/2018 од 29.05.2018. године,  утврђено 

је неслагање у броју додијељене парцеле, због 

чега се предметно рјешење не може књижити код 

надлежног органа за геодетске и имовинско-

правне послове.  

На основу увида у документацију 

закључено је да је потребно исправити утврђену 

грешку у рјешењу, те је одлучено као у 

диспозитиву.  

 

Против овог закључка није допуштена 

жалба. 

 

Број: 01/1-022-1-91/18                Предсједник                                                

15. јуна 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 16. сједници одржаној дана 

15.06.2018. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке  

о прихватању  стручног мишљења – 

урбанистичко техничких 

услова, број: 01/1-022-1-135/16  

од 09.12.2016. године 

 

I 

 У Одлуци о прихватању  стручног 

мишљења – урбанистичко техничких услова,  

број: 01/1-022-1-135/16 од 09.12.2016. године 

(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 

10/16)  у тачки I ријечи: ''к.ч. број: к.ч. 584/1-дио и 

537-дио'' замјењују се ријечима: ''538-дио''. 

 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Лопаре". 

 

Број: 01/1-022-1-92/18                Предсједник                                                

15. јуна 2018. године                  Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

17 

            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 16. сједници одржаној дана 

15.06.2018. 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-235/18 

од 13.06.2018. године општине Лопаре, за 

формирање нових грађевинских парцела (4 нове 

парцеле) и изградњу индивидуалних стамбених 

објеката  у Лопарама, на локалитету Слатине, на 

земљишту означеном као к.ч. бр.  267 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 

насеља Лопаре. 

 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Лопаре". 



Страна 8                            Службени гласник општине Лопаре – број 7.                   22.06.2018. 

 

 

Број: 01/1-022-1-93/18                Предсједник                                                

15. јуна 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 16. сједници одржаној дана 

15.06.2018. 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-162/18 

од 12.06.2018. године Крстић Гордане из Лопара, 

за докуп дијела градског грађевинског земљишта 

и комплетирање грађевинске парцеле у Лопарама, 

на земљишту означеном као к.ч. 584/58 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 

насеља Лопаре. 

 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Лопаре". 

 

Број: 01/1-022-1-94/18                Предсједник                                                

15. јуна 2018. године                  Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

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 

300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 416129, Госпави Тошић 

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: 02/1-1942/18                      Начелник                                                 

13. јуна  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: 02/1-1865/18                      Начелник                                                 

14. јуна  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 
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(„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: 02/1-1845/18                      Начелник                                                 

15. јуна  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 

500,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 416129, Наташи Драгић 

из Брчког 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: 02/1-1979/18                      Начелник                                                 

15. јуна  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, Радету Ристићу 

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: 02/1-1697/18                      Начелник                                                 

18. јуна  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, Небојши 

Јовићу из Лопара 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: 02/1-1939/18                      Начелник                                                 

18. јуна  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, Милану 

Петровићу из Козјака за трошкове лијечења.  

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-1706/18                      Начелник                                                 

19. јуна  2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), а у вези члана 67. 

и 88. Статута општине Лопаре („Службени 

гласник општине Лопаре“, број: 6/17), начелник 

општине Лопаре д o н о с и   

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за  

интерни пријем радова 

 

Члан 1. 

 У Комисију за интерни пријем радова 

изведених према Уговору о извођењу радова, 

број: BA-FERP-IDA-5529-NCB-BL-W-17-129 – 

Лот 1 - „Санација објеката, општина Лопаре – 

Санација улица и локалних путева, општина 

Лопаре“, именују се: 

 

1. Миле Митрић, грађевински инжењер из 

Лопара, за предсједника, 

2. Јово Лукић, грађевински инжењер из 

Лопара, за члана и 

3. Мира Радовановић, архитектонски 

техничар из Лопара, за члана. 

 

Члан 2. 

 Задатак Комисије је да изврши увид у 

изведене радове и документацију на основу које 

су радови изведени, те да на основу истих сачини 

Записник о чињеничном стању утврђеном на лицу 

мјеста. 

 

Члан 3. 

 Интерни пријем радова из тачке 1. овог 

Рјешења Комисија ће извршити 15.06.2018. 

године у 12 часова. 

 

Члан 4. 

 Раду Комисије обавезни су да 

присуствују: 

 

 Представник извођача радова, 

 Надзорни орган и 

 Представници општине Лопаре. 

 

Члан 5. 
 Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/3-014-1/68                      Начелник                                                 

12. јуна  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 члана 67. 

и 88. Статута општине Лопаре („Службени 

гласник општине Лопаре“, број: 6/17), начелник 

општине Лопаре д o н о с и   
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за  

интерни пријем радова 

 

Члан 1. 

 У Комисију за интерни пријем радова 

изведених према Уговору о извођењу радова, 

број: BA-FERP-IDA-5529-NCB-BL-W-17-129 – 

Лот 2 - „Санација објеката, општина Лопаре – 

Санација крова, општина Лопаре“, именују се: 

 

1. Миле Митрић, грађевински инжењер из     

    Лопара, за предсједника, 

2. Јово Лукић, грађевински инжењер из      

    Лопара, за члана и 

3. Мира Радовановић, архитектонски      

    техничар из Лопара, за члана. 

 

Члан 2. 

 Задатак Комисије је да изврши увид у 

изведене радове и документацију на основу које 

су радови изведени, те да на основу истих сачини 

Записник о чињеничном стању утврђеном на лицу 

мјеста. 

 

Члан 3. 

 Интерни пријем радова из тачке 1. овог 

Рјешења Комисија ће извршити 15.06.2018. 

године у 12 часова. 

 

Члан 4. 

 Раду Комисије обавезни су да 

присуствују: 

 

 Представник извођача радова, 

 Надзорни орган и 

 Представници општине Лопаре. 

 

Члан 5. 
 Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/3-014-1/68-1                      Начелник                                                 

12. јуна  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 осигурања 

путничких и теретних возила Општинске управе 

општине Лопаре од аутоодговорности, одлучено 

је да се уговор додијели Понуђачу 

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „SAS – SuperP 

OSIGURANJE“ БИЈЕЉИНА, након разматрања 

достављене понуде Понуђача, број: 1094/18 од 

06.06.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

3.579,51 КМ, без ПДВ-а, (словима: 

трихиљадепетстотинаседамдесетдевет КМ и 

51/100). 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 финансије 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 осигурања 

путничких и теретних возила Општинске управе 

општине Лопаре од аутоодговорности покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 

број: 02/5-404-45-1/18 од 05.06.2018. 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 3.500,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

 Захтјев за достављање понуде упућен је 

понуђачу АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „SAS – 

SuperP OSIGURANJE“ БИЈЕЉИНА, 05.06.2018. 

године. 

 

 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
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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: 02/5-404-45-3/18                      Начелник                                                 

11. јуна  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 водозахвата „Јабланица“ у Мјесној 

заједници Јабланица и „Рисовац“ и „Веселиновац“ 

у Мјесној заједници Лопаре Село, општина 

Лопаре. 

 

II 

 Предвиђени максимални износ средстава 

за реализацију јавне набавке је 5.990,00 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: 02/5-404-46-1/18                      Начелник                                                 

07. јуна  2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу 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 

Покреће се поступак јавне набавке радова 

на асфалтирању пута у Мјесној заједници 

Пирковци, општина Лопаре: Асфалтирање пута у 

Мјесној заједници Пирковци – засеок 

„Виногради“, дионица од стационаже 0 + 980 до 

стационаже 1 + 410 дужине 430,00 m
1
, ширине 

2,60 m
1 

+ 2 х 0,50 m
1 

банкине и асфалтирање пута 

у Мјесној заједници Пирковци – засеок Тошићи, 

дионица кроз село од стационаже 0 + 750 до 

стационаже 1 + 190 дужине 450,00 m
1
, ширине 

2,60 m
1 

+ 2 х 0,50 m
1 

банкине и дионица за сеоско 

гробље од стационаже 0 + 000 до стационаже 0 + 

50 дужине 50,00 m
1
, ширине 2,60 m

1
 + 2 х 0,50 m

1 

банкине 

 

II 

 Предвиђени максимални износ средстава 

за реализацију јавне набавке је 76.982,90 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку радова из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се од стране Министарства за 

људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, 

кроз реализацију Пројекта обнове и изградње 

комуналне и социјалне инфраструктуре на 

просторима гдје живе расељена лица и 

повратници за 2016. годину. 

 

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. 

Обавјештење о набавци објавиће се на 
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Порталу Агенције за јавне набавке БиХ. 

 

IV 

 Критеријум који ће се примјењивати за 

избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

понуде. 

 

V 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-47-1/18                      Начелник                                                 

18. јуна  2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 18. став (1), 87. став (2), 

88. и 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 путничког 

моторног возила за потребе Општинске управе 

општине Лопаре. 

 

II 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 47.008,55 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 позиције 511300 

„Набавка аутомобила“.  

 

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: 02/5-404-48-1/18                      Начелник                                                 

18. јуна 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 

водозахвата „Јабланица“ у Мјесној заједници 

Јабланица и „Рисовац“ и „Веселиновац“ у Мјесној 

заједници Лопаре Село, општина Лопаре, 

одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 

„ЈОВИЋ С&Д“ Д.О.О. УГЉЕВИК, након 

разматрања достављене понуде Понуђача, број: 

59/18 од 12.06.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.974,00 КМ, без ПДВ-а, односно 6.989,58 КМ, са 

урачунатим ПДВ-ом (словима: 

шестхиљададеветстотинаосамдесетдевет КМ и 

58/100). 

 

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 

санацији водозахвата „Јабланица“ у Мјесној 

заједници Јабланица и „Рисовац“ и „Веселиновац“ 

у Мјесној заједници Лопаре Село, општина 

Лопаре, покренут је Одлуком о покретању 
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поступка јавне набавке, број: 02/5-404-46-1/18 од 

07.06.2018. 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 5.990,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

 Захтјев за достављање понуде упућен је 

Понуђачу „ЈОВИЋ С&Д“ Д.О.О. УГЉЕВИК, дана 

11.06.2018. 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.  

 

02/5-404-46-3/18                       Начелник                                                 

13. јуна  2018. године          Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р.
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