
 

                                                                          

                                                                                   

                                      

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

Цара Душана бр. 143. Лопаре 

Тел/Факс:055/650-304 

е-mail: lopareso@teol.net 

 

06. јул 2018. године 

  

Л О П А Р Е 

 

БРОЈ 8/18  

 

  Жиро-рачун: 

  ''Павловић Интернационал Банк'' 

  а.д. Бијељина, број: 

  554-003-000000-1923 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 

На основу члана 19. Закона о систему 

јавних служби ("Службени гласник Републике 

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

став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи 

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

чланом 67. став 1. тачка 13. Статута општине 

Лопаре (''Службени гласник  општине Лопаре'', 

број: 6/17), Начелник општине Лопаре доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

КОЛЕКТИВНОМ ГОДИШЊЕМ ОДМОРУ 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ''ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ ЛОПАРЕ'' 

ЛОПАРЕ 

 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о 

колективном годишњем одмору ЈАВНЕ 

УСТАНОВЕ „ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ'' Лопаре, број: 

99/18 од 21.06.2018. године. 

 

II 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у "Службеном 

гласнику општине Лопаре". 

 

Број: 02/1-014-156                  Начелник                                                 

22. јуна 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему РС-Пречишћени текст (''Службени 

гласник РС'', број: 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 

67. и 88 Статута општине Лопаре (''Службени 

гласник општине Лопаре'', бр:6/17) и члана 2. 

Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 

(''Службени гласник општине Лопаре'', бр:8/10), 

Начелник општине Лопаре  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 66,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Републичкој управи за 

геодетске и имовинско – правне послове, у сврху 

накнаде за кориштење података и вршење услуга. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-400-1/26                  Начелник                                                 

25. 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: 121/12), члана 60. 

и 79. Статута општине Лопаре („Службени 
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гласник општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и 

члана 2. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 

резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 

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

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 

150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Симики 

Петровићу из Козјака за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-2073/18                  Начелник                                                 

27. 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: 121/12), члана 60. 

и 79. Статута општине Лопаре („Службени 

гласник општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и 

члана 2. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 

резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 

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

 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 

300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Веселинки 

Шакотић из Тобута за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

 

Број: 02/1-2000/18                  Начелник                                                 

27. 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: 121/12), члана 60. 

и 79. Статута општине Лопаре („Службени 

гласник општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и 

члана 2. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 

резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 

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

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 

200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Ханки Мусић 

из Кораја за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-2134/18                  Начелник                                                 

27. 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: 121/12), члана 60. 

и 79. Статута општине Лопаре („Службени 

гласник општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и 

члана 2. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 

резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 

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

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 

200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Љубо Томић из 

Пирковаца за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 



Страна 3                            Службени гласник општине Лопаре – број 8.                 06.07.2018. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-1569/18                  Начелник                                                 

29. 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: 121/12), члана 60. 

и 79. Статута општине Лопаре („Службени 

гласник општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и 

члана 2. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 

резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 

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

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 

150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Смиљи 

Максимовић из Веселиновца за трошкове 

лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-1765/18                  Начелник                                                 

03. јула 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 121/12), члана 60. 

и 79. Статута општине Лопаре („Службени 

гласник општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) и 

члана 2. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 

резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 

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

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 

150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Анки 

Тодоровић из Пипера за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-337/18                  Начелник                                                 

03. јула 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 19. Закона о систему 

јавних служби ("Службени гласник Републике 

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

1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи 

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

чланом 67. Статута општине Лопаре (''Службени 

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

општине Лопаре, доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЈЕСТА ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА 

„ЛОПАРЕ“ ЛОПАРЕ 

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о 

измјени правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у ЈЗУ Дом здравља 

„Лопаре“  Лопаре, број: 471/18 од 02.07.2018. 

године. 

 

II 

Правилник из тачке I овог Рјешења 

налази се у прилогу Рјешења и чини његов 

саставни дио. 

 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Лопаре". 

 

Број: 02/1-014-162                  Начелник                                                 

04. јула 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 19. Закона о систему 

јавних служби ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 68/07,109/12 и 44/16), члана 59. став 
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1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи 

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

чланом 67. Статута општине Лопаре (''Службени 

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

општине Лопаре доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПУТСТВО О 

ИЗМЈЕНИ УПУТСТВА О ПРОВОЂЕЊУ 

ПОСТУПКА РЕДОВНЕ АНАЛИЗЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ 

РАДНИХ МЈЕСТА ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА  

„ЛОПАРЕ“ ЛОПАРЕ 

 

I 

Даје се сагласност на Упутство о измјени 

Упутства о провођењу поступка редовне анализе 

организације и систематизације радних мјеста у 

ЈЗУ Дом здравља „Лопаре“  Лопаре, број: 472/18 

од 02.07.2018. године. 

 

II 

Упутство из тачке I овог Рјешења налази 

се у прилогу Рјешења и чини његов саставни дио. 

 

 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Лопаре". 

 

Број: 02/1-014-162-1/18                  Начелник                                                 

04. јула 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

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

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 изградњи  

водозахвата „Рисовац“ и „Веселиновац“ за 

ромско насеље у Лопарама 

 

I 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне 

набавке, број: 02/5-404-44-7/18 од 25.06.2018. 

године да се уговор за јавну набавку радова на 

изградњи водозахвата „Рисовац“ и „Веселиновац“ 

за ромско насеље у Лопарама додијели Понуђачу 

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

понуде, број: 37/18 од 18.06.2018. године. 

 

II 

Укупна вриједност предметне набавке 

износи 65.375,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а, 

односно 76.488,75 КМ 

(седамдесетшестхиљадачетиристотинеосамдесето

сам КМ и 75/100) 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. 

 

IV 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном Понуђачу најкасније у року 

од 10 (десет) дана од дана окончања поступка 

јавне набавке, у складу са чланом 89. став 3) 

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: 02/5-404-44-

1/18 од 05.06.2018. године.  

Јавна набавка проведена је путем 

Конкурентског захтјева за достављање понуда. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 15-7-

3-39-3-16/18 објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 05.06.2018. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 73.728,00 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган објавио је Тендерску 

документацију на Порталу јавних набавки, дана 
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05.06.2018. године.  

Тендерску документацију са Портала 

јавних набавки преузело је укупно 7 (седам) 

понуђача. 

Комисија за јавну набавку именована је 

Рјешењем начелника општине, број: 02/5-404-44-

4/18 од 14.06.2018. године. 

На адресу Уговорног органа 

благовремено је пристигла 1 (једна) понуда. 

Комисија је благовремено, у заказаном 

термину извршила јавно отварање пристигле 

понуде, којем није присуствовао представник 

понуђача, након чега је сачињен Записник са 

отварања понуда који је благовремено, путем 

поште, достављен понуђачу који је учествовао у 

поступку јавне набавке. 

Отварању понуда је присуствовао 

представник Министарства за људска права и 

избјеглице БиХ. 

Поступак је настављен прегледом и 

анализом достављене понуде. Комисија за јавну 

набавку је, прије свега, извршила провјеру 

формалне прихватљивости понуде, те 

констатовала да је иста припремљена у складу са 

формалним захтјевима из Тендерске 

документације. 

Комисија за јавну набавку доставила је 

дана 25.06.2018. године Начелнику општине 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-44-6/18 

од 25.06.2018. године и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача, број: 02/5-404-44-7/18 од 

25.06.2018. године у поступку јавне набавке 

радова на изградњи водозахвата „Рисовац“ и 

„Веселиновац“ за ромско насеље у Лопарама. 

 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 1 

(једна). 

 да је благовремено запримљена 1 (једна) 

понуда. 

 да је неблаговремено запримљено 0 

(нула) понуда. 

 да је Понуђач „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. 

ЛОПАРЕ квалификовани понуђач који је 

доставио прихватљиву понуду, јер је 

доставио све захтијеване доказе и понуду 

израдио на начин одређен тендерском 

документацијом и иста може 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. 

 Изабрани понуђач „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 

Д.О.О. Лопаре је изабран примјењујући 

критеријум најниже цијене, која је понуђена у 

износу од 65.375,00 КМ, без ПДВ-а (укупна 

цијена са ПДВ-ом износи: 76.488,75 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-

44-6/18 од 25.06.2018. 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: 02/5-404-44-8/18                  Начелник                                                 

26. 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), као и члана 9. Правилника 

oпштине Лопаре о јавним набавкама роба, услуга 

и радова („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 1/16) и члана 4. став 3) Правилника о 

поступку директног споразума („Службени 

гласник општине Лопаре, број: 12/15) Начелник 

општине Лопаре, д о н о с и  

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке  
 

I 

 Покреће се поступак набавке услуга 

дезинсекције (запрашивања комараца) на 

подручју општине Лопаре. 

 

II 

 Процијењена вриједност средстава за 

реализацију јавне набавке износи 5.982,91 КМ без 
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урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку услуга из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре 

за 2018. годину, са буџетске ставке 412200 – 

„Услуге дератизације“. 

 

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: 02/5-404-49-1/18                  Начелник                                                 

27. 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 oпштине Лопаре („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 дезинсекције 

(запрашивања комараца) на подручју општине 

Лопаре, одлучено је да се уговор додијели 

Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ „ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ 

БИЈЕЉИНА, након разматрања достављене 

понуде Понуђача, број: 486/18 од 02.07.2018. 

године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.500,00 КМ, без ПДВ-а, (словима: 

Петхиљадапетстотина КМ и 00/100). Изабрани 

понуђач се не налази у систему ПДВ-а. 

 

Члан 3. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Oдјељење за просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове општине Лопаре. 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 

истовремено са упућивањем исте понуђачу који је 

учествовао у поступку јавне набавке (члан 70. 

став 6) Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Поступак јавне набавке услуга 

дезинсекције (запрашивања комараца) на 

подручју општине Лопаре покренут је Одлуком о 

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

49-1/18 од 27.06.2018. 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 5.982,91 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

 Захтјев за достављање понуде упућен је 

понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ „ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ 

БИЈЕЉИНА, 29.06.2018. 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.  

 

Број: 02/5-404-49-3/18                  Начелник                                                 

03. јула 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 
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јавним набавкама роба, услуга и радова 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 1/16) 

и члана 4. став 3) Правилника о поступку 

директног споразума („Службени гласник 

општине Лопаре“, број: 12/15) начелник општине 

Лопаре, д о н о с и  

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке  

 

I 

Покреће се поступак набавке радова на 

изградњи асфалтног пута у Мјесној заједници 

Пушковац, засеок „Мојићи“ (дужина 80 m
1
, 

ширина асфалта 2,60 m
1 
+ 2 х 0,50 m

1 
банкине). 

 

II 

 Предвиђени максимални износ средстава 

за реализацију јавне набавке је 5.993,11 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: 02/5-404-50-1/18                  Начелник                                                 

03. јула 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 општине Лопаре („Службени гласник 

општине Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 

Лопаре, д о н о с и  

 

О Д Л У К У  

о додјели уговора у поступку 

директног споразума 

 

Члан 1. 

У поступку набавке радова на изградњи 

асфалтног пута у Мјесној заједници Пушковац, 

засеок „Мојићи“ (дужина 80 m
1
, ширина асфалта 

2,60 m
1 

+ 2 х 0,50 m
1 

банкине), одлучено је да се 

уговор додијели Понуђачу „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 

Д.О.О. ЛОПАРЕ, након разматрања достављене 

понуде Понуђача, број: 43/18 од 03.07.2018. 

године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.996,80 КМ, без ПДВ-а, односно 7.016,26 КМ 

(седамхиљадашеснаест КМ и 26/100), са 

урачунатим ПДВ-ом.  

 

Члан 3. 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Oдјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове општине Лопаре. 

 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 

истовремено са упућивањем исте понуђачу који је 

учествовао у поступку јавне набавке (члан 70. 

став 6) Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Поступак јавне набавке радова на 

изградњи асфалтног пута у Мјесној заједници 

Пушковац, засеок „Мојићи“ (дужина 80 m
1
, 

ширина асфалта 2,60 m
1 

+ 2 х 0,50 m
1 

банкине), 

покренут је Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке, број: 02/5-404-50-1/18 од 28.06.2018. 

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 5.993,11 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

 Захтјев за достављање понуде упућен је 

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

29.06.2018. 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 
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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: 02/5-404-50-3/18                  Начелник                                                 

03. јула 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ''ЛОПАРЕ'' ЛОПАРЕ 

 

 На основу члана 29.став 1. тачка 10. 

Статута Дома здравља ''Лопаре'' Лопаре, директор 

Јавне здравствене установе Дом здравља ''Лопаре'' 

Лопаре , д о н о с и 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ ДОМУ 

ЗДРАВЉА''ЛОПАРЕ''ЛОПАРЕ 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у 

ЈЗУ Дом здравља ''Лопаре'' Лопаре (''Службени 

гласник општине Лопаре'', број: 4/18) у члану 7. 

ст. 1, 2, 3. и 4. мијењају се и гласе: 

 

''Руководиоци служби ЈЗУ Дом здравља 

''Лопаре'' Лопаре, у оквиру свог дјелокруга рада и 

описа послова, дужни су да редовно прате и 

анализирају примјену овог Правилника и врше 

оцјену квалитета успостављене организације, 

укључујући и радна мјеста. 

 

         На основу праћења и анализе примјене овог 

Правилника, у смислу предходног става овог 

члана, руководиоци служби ЈЗУ Дом здравља 

''Лопаре'' Лопаре ће најмање једном годишње 

директору ЈЗУ Дом здравља ''Лопаре'' Лопаре 

поднијети свој извјештај који ће укључити 

приједлоге и препоруке за унапређење 

организације и рационализацију радних мјеста у 

ЈЗУ Дом здравља“Лопаре“Лопаре (приједлог за 

ревизију Правилника). 

 

Уколико служба нема руководиоца или 

руководилац службе није именован, послове из 

става 1. и 2. овог члана обавља запослени из 

одговарајуће службе кога одреди директор Јавне 

здравствене установе Дом здравља ''Лопаре'' 

Лопаре. 

 

        Директор ЈЗУ Дома здравља“Лопаре“Лопаре, 

најмање једном годишње одређује 

ревизију/анализу организације и систематизације 

радних мјеста установљених овим Правилником, 

и приликом одређивања исте може узети у обзир 

приједлоге и препоруке из става 2. овог члана и 

одредити њен обим који може укључити поједине 

службе као организационе јединице или цијелу 

установу.'' 

 

Члан 2. 

По добијању сагласности од Начелник општине 

Лопаре овај Правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“, а објавиће се и на огласној 

табли ЈЗУ Дома здравља“Лопаре“Лопаре. 

 

Број: 471/18                                           ДИРЕКТОР  

Датум: 02. јула 2018. године  

                                       Др Желимир Нешковић,с.р. 

_______________________________________ 

 

 На основу члана 7. став 5. Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Јавној здравственој установи Дом 

здравља ''Лопаре'' Лопаре ("Службени гласник 

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

тачка 15. Статута Јавне здравствене установе Дом 

здравља ''Лопаре'' Лопаре, директор Јавне 

здравствене установе Дом здравља ''Лопаре'' 

Лопаре   д о н о с и 

 

У П У Т С Т В О 

о измјени Упутства о провођењу поступка 

редовне анализе организације и 

систематизације радних мјеста 

 у Јавноj здравственој установи  

 Дом здравља ''Лопаре'' Лопаре 

 

Члан 1. 

 У Упутству о провођењу поступка 

редовне анализе организације и систематизације 

радних мјеста у Јавној здравственој установи Дом 

здравља ''Лопаре'' Лопаре (''Службени гласник 

општине Лопаре'', број: 5/18) члан 5. мијења се и 

гласи: 

 

''Члан 5. 

 Чланови Радног тијела су обавезно 

радник задужен за кадровске послове, главна 
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сестра установе и главни медицински техничар у 

Служби породичне медицине Јавне здравствене 

установе Дом здравља ''Лопаре'' Лопаре.'' 

 

Члан 2. 

           По добијању сагласности од Начелника 

општине Лопаре ово Упутство ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“, а објавиће се и на 

огласној табли ЈЗУ Дома здравља“Лопаре“Лопаре. 

 

 

Број: 472/18                                           ДИРЕКТОР  

Датум: 02. јула 2018. године  

                                       Др Желимир Нешковић,с.р. 

_______________________________________ 

 

ИСПРАВКЕ 

 

Након сравњавања са изворним текстом и 

увида у посједовни лист  број: 212 КО Лопаре 

град и зк.ул. бр. 683 КО Лабуцка утврђено је да је 

у Одлуци Скупштине општине Лопаре о продаји 

непосредном погодбом градског грађевинског 

земљишта у својини општине Лопаре број:01/1- 

022-1-85/18 од 15.06.2018. године, учињена 

техничка грешка, па на основу члана 168. 

Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 

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

секретар Скупштине општине Лопаре, доноси 

 

И  С  П  Р  А  В  К  У 

Одлуке Скупштине општине Лопаре,  

број: 01/1-022-1-85/18 од 15.06.2018. године 

 

1. У тачки I  Одлуке о продаји непосредном 

погодбом градског грађевинског 

земљишта у својини општине Лопаре, 

број: 01/1-022-1-85/18 од 15.06.2018. 

године, исправљају се следеће грешке:  

 

1. у ознаци посједовног листа, број 

''191/2'' мијења се бројем ''212'',  

2. у ознаци земљишнокњижног улошка, 

број ''532'' мијења се бројем ''683''. 

 

Број:01/2-022-1-85-1/18                  СЕКРЕТАР 

Датум:04.07.2018. године             СКУПШТИНЕ                

             Жељко Тешић, с.р. 

___________________________________________  

 

Након сравњавања са изворним текстом и 

увида у захтјев поднесен од Станојевић Воје из 

Лопара, утврђено је да је у Закључку Скупштине 

општине Лопаре о исправци грешке у рјешењу 

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

техничка грешка, па на основу члана 168. 

Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 

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

секретар Скупштине општине Лопаре, доноси 

 

И  С  П  Р  А  В  К  У 

Закључка Скупштине општине Лопаре,  

број: 01/1-022-1-91/18 од 15.06.2018. године 

 

У диспозитиву  Закључка Скупштине општине 

Лопаре број: 01/1-022-1-91/18 од 15.06.2018. 

године  којим је исправљена грешка у рјешењу 

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

катастарске парцеле ''713/9''   исправља се на   

''713/19''.  

 

Број:01/2-022-1-91-1/18                  СЕКРЕТАР 

Датум:06.07.2018. године             СКУПШТИНЕ                

             Жељко Тешић, с.р. 

___________________________________________                                                                

 
 

С А Д Р Ж А Ј 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

  

Р ј е ш е њ е о давању сагласности на одлуку о 

колективном годишњем одмору јавне установе 

''Дјечији вртић Лопаре'' Лопаре...........................1 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-400-1/26......................1 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-2073/18........................2 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-2000/18....................2 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-2134/18......................2 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-1569/18........................2 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-1765/18....................3 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-337/18.....................3 

Р ј е ш е њ е о давању сагласности на правилник о 

измјени правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста  

ЈЗУ Дом здравља „Лопаре“ Лопаре.....................3 

Р ј е ш е њ е о давању сагласности на упутство о 
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измјени упутства о провођењу поступка редовне 

анализе организације и систематизације радних 

мјеста ЈЗУ Дом здравља „Лопаре“ Лопаре............4 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Одлука о о избору најповољнијег понуђача у 

поступку јавне набавке радова на изградњи  

водозахвата „Рисовац“ и „Веселиновац“  

за ромско насеље у Лопарама..............................4 

Одлука о покретању поступка јавне  

набавке број: 02/5-404-49-1/18.................................5 

Одлука о додјели уговора у поступку  

директног споразума број: 02/5-404-49-3/18..........6 

Одлука о покретању поступка јавне  

набавке број: 02/5-404-50-1/18.................................7 

Одлука о додјели уговора у поступку  

директног споразума број: 02/5-404-50-3/18..........7 

 

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ''ЛОПАРЕ'' ЛОПАРЕ 

 

Упутство о измјени упутства о провођењу 

поступка редовне анализе организације и  

систематизације радних мјеста у Јавној  

здравственој установи  

Дом здравља ''Лопаре'' Лопаре..............................8 

Правилник о измјени Правилника 

о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у 

ЈЗУ Дом здравља ''Лопаре'' Лопаре.......................8 

 

ИСПРАВКЕ 

 

Исправка Одлуке Скупштине општине  

Лопаре, број: 01/1-022-1-85/18 од 

15.06.2018.године......................................................9 

Исправка Закључка Скупштине општине  

Лопаре, број: 01/1-022-1-91/18 од 

15.06.2018.године......................................................9 
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