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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 

 

На основу члана 40. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj: 40/13, 106/15 и 3/16), 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 18. сједници одржаној дана 

29.08.2018. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о приступању изради Зонинг плана 

 подручја посебне намјене  

туристичко-рекреационо-излетничког 

 центра „Бусија“ 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Зонинг плана подручја 

посебне намјене туристичко-рекреационо-

излетничког центра „Бусија“ (у даљем тексту: 

План). 

Планом ће бити обухваћено подручје у укупној 

површини од цца 49,50 ха које захвата дијелове 

катастарских општина Подгора, Лабуцка и 

Колимер на територији општине Лопаре. 

Правни основ за доношење Зонинг плана подручја 

посебне намјене су Измјене и допуне Просторног 

плана Републике Српске до 2025. године 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

15/15), с обзиром да општина Лопаре није 

донијела документе просторног уређења којим је 

обухваћено предметно подручје. 

Подручје обухваћено израдом Плана приказано је 

на графичком прилогу који је саставни дио ове 

Одлуке.  

Границе подручја из претходног става су 

орјентационе, а коначне границе ће бити одређене 

након што Носилац припреме и Носилац израде 

Плана изврше усаглашавање начина израде 

документа у дигиталном облику са 

Министарством за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију у складу са чланом 

179. став 3. Правилника о начину израде, 

садражају и фомирању докумената просторног 

уређења („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 69/13). 

 

Члан 2. 

Плански период, у смислу члана 40. став 3. тачка 

в) Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

40/13, 106/15 и 3/16), је 10 година. 

 

Члан 3. 

Зонинг планом дефинише се основна намјена 

одређеног простора, односно зоне, услови 

(стандарди) за грађење и уређење простора и даје 

попис компатибилних намјена за ту зону. 

 

Члан 4. 

За израду Плана дефинишу се следеће смјернице:  

- План израдити у складу са одредбама 

Закона о уређењу простора и грађењу, 

Правилника о начину израде, садржају и 
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формирању докумената просторног 

уређења, те другим прописима из 

посебних области релевантних за 

планирање и уређење простора 

(саобраћај, снабдијевање водом и 

енергијом, телекомуникације, заштита од 

природних непогода и техничких 

инцидената, заштита ваздуха, воде, тла, 

природних вриједности, културних 

добара, пољопривредног и шумског 

земљишта и других елемената животне 

средине, успостављање јединственог 

информационог система и др.); 

- Носилац израде је обавезан обезбиједити 

усаглашеност Плана у току његове израде 

са документом просторног уређења ширег 

подручја, у овом случају Просторним 

планом Републике Српске до 2025. 

године; 

- Приликом израде Плана потребно је 

водити рачуна о јавном интересу и 

општим и посебним циљевима 

просторног развоја. 

 

Члан 5. 

Садржај Плана начелно је одређен чланом 34. 

Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 

3/16), а детаљније одредбама Правилника о 

начину израде, садржају и формирању докумената 

просторног уређења, од члана 124. до члана 135. 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

69/13). 

 

Члан 6. 

Преднацрт Плана израдиће се у року од 60 дана од 

закључења уговора о изради Плана. 

На приједлог Носиоца припреме Плана 

Скупштина Општине утврђује Нацрт Плана, 

мјесто, вријеме и начин његовог излагања на јавни 

увид.  

На утврђени нацрт Зонинг плана подручја посебне 

намјене туристичко-рекреационо-излетничког 

центра „Бусија“ ради се Извјештај о стратешкој 

процјени утицаја предметног плана на животну 

средину према члану 48. до 58. Закона о заштити 

животне средине („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 71/12 и 79/15), који се излаже на 

јавни увид заједно са нацртом Плана. 

 

Члан 7. 

Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у трајању 

од 30 дана у просторијама Носиоца припреме и 

Носиоца израде Плана. О мјесту, времену и 

начину излагања Нацрта Плана на јавни увид 

јавност ће бити обавијештена огласом објављеним 

у средствима јавног информисања 8 (осам) дана 

прије почетка јавног увида и 15 (петнаест) дана од 

почетка излагања нацрта на јавни увид. Носилац 

израде Плана обавезан је да размотри све 

примједбе, приједлоге и мишљења који су 

достављени током јавног увида и да прије 

утврђивања приједлога Плана о њима заузме свој 

став који у писаној форми доставља носиоцу 

припреме Плана и лицима која су доставила своје 

приједлоге, примједбе и мишљења. 

Став Носиоца израде Плана о примједбама, 

приједлозима и мишљењима разматра се на јавној 

расправи која ће се заказати и одржати у складу са 

одредбама члана 48. став 5. и 6. Закона о уређењу 

простора и грађењу. 

Приједлог Плана утврдиће носилац припреме 

Плана и Начелник Општине након одржавања 

јавне расправе на нацрт Плана и доставити га 

Скупштини Општине на усвајање. 

 

Члан 8. 

Средства за израду Плана и трошкове у поступку 

његовог доношења обезбиједиће општина Лопаре. 

 

Члан 9. 

Носилац припреме Плана је Општинска управа - 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове, а носилац израде Плана биће 

одређен у складу са Законом о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине. 

 

Члан 10. 

На приједлог Носиоца припреме Плана 

Скупштина општине Лопаре ће именовати савјет 

плана ради укупног праћења његове израде, 

вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и 

интереса зависно од потребе и обима документа. 

У току процеса припреме и израде Плана савјет 

плана прати израду Плана и заузима стручне 

ставове према питањима општег, привредног и 

просторног развоја подручја за које се План 

доноси, заузима стручне ставове у погледу 

рационалности и квалитета предложених 

планских рјешења, усаглашености документа са 

документима просторног уређења који 

представљају основу за његову израду и 

усаглашености Плана са одредбама Закона о 

уређењу простора и грађењу и другим прописима 

заснованим на Закону. 

 

Члан 11. 

Носилац припреме Плана дужан је да у току 

израде Плана обезбиједи сарадњу и усаглашавање 

ставова, а Носилац израде Плана - стручна 

организација која ће израђивати План дужна је да 

сарађује са надлежним органима и организацијама 
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за послове планирања, те предузећима у чијој су 

надлежности саобраћајна, комунална и енергетска 

инфраструктура, те да од истих обавезно прибави 

мишљења на приједлоге планских рјешења. 

Органи и правна лица у чијем дјелокругу су: 

пољопривреда, шумарство и водопривреда, 

противпожарна заштита, заштита животне 

околине, те заштита културно-историјског и 

природног наслијеђа, дужни су сарађивати са 

носиоцем израде Плана, давати му приједлоге, 

мишљења, примједбе и податке везане за рад на 

изради Плана. 

 

Члан 12. 

Носилац израде ће доставити Носиоцу припреме 

елаборат Плана у дигиталном и аналогном облику 

у уговореном броју примјерака (најмање пет 

комплета). 

План се обрађује у складу са Законом о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16), 

Правилником о начину израде, садржају и 

формирању докумената просторног уређења 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

69/13) и Правилником о садржају, носиоцима 

просторно-информационог система и 

методологији прикупљања и обраде података 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

93/13). 

Стручна организација је дужна да изврши допуну 

или исправку елабората Плана у складу са 

писменим примједбама Носиоца припреме у року 

од 30 (тридесет) дана од његовог достављања. 

 

Члан 13. 

Све стручне, административне и друге послове у 

вези доношења Плана обавиће Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове општине Лопаре. 

 

Члан 14. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-107/18                Предсједник                                                

29. аугуста 2018. године                  Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

чланом 36. Статута општине Лопаре („Службени 

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

општине Лопаре, на 18. сједници одржаној дана 

29.08.2018. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности за продају непокретности 

 

I 

 Даје се сагласност ЈЗУ Дом здравља 

''Лопаре'' Лопаре за продају непокретности 

поближе означених као к.ч. бр. 514/2, у укупној 

површини од 2.295 м
2
,
 

уписаних у Лист 

непокретности број 19, К.О. Лопаре град, са 

правом својине у корист ЈЗУ Дом здравља 

''Лопаре'' Лопаре, а  које чине:  

- објекат здравствене дјелатности број 1. 

површине 390 м
2
 (бивши стационар 

спратности П + 1С)  

- објекат здравствене дјелатности  број 2. – 

површине 170 м
2
 (бивша управа 

спратности П+П)  и 

- земљиште уз објекат здравствене,  

површине 1735 м
2
.   

 

II 

Овлашћује се директор ЈЗУ Дом здравља 

''Лопаре'' Лопаре да са најповољнијим купцем - 

Дом за старија лица ''Дуга'' Лопаре, закључи 

уговор  о продаји непокретности из тачке I. ове 

Одлуке по излицитираној цијени од 460.000,00 

КМ, те да омогући купцу укњижбу у јавним 

евиденцијама о непокретностима.  

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у ''Службеном 

гласнику општине Лопаре''.  

 

Број: 01/1-022-1-108/18                Предсједник                                                

29. аугуста 2018. године                  Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 

Српске'', број: 97/16), члана 155. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице  локалне самоуправе (''Службени 

гласник Републике Српске'', број: 97/16) и члана 

36. Статута општине Лопаре (''Службени гласник 

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

општине Лопаре је на 18. сједници, одржаној 

29.08.2018. године, донијела 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу предсједника и чланова  

Одбора за жалбе општине Лопаре 

 

Разрјешавају се дужности, због истека 

мандата,  предсједник и чланови Одбора за жалбе 
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општине Лопаре: 

1. Душан Тошић из Лопара, предсједник 

 2. Јован Вићић из Лопара, члан 

 3. Биљана Деспотовић из Бијељине, члан 

 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у ''Службеном 

гласнику општине Лопаре''.  

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 Рјешењем Скупштине општине Лопаре, 

број: 01/1-022-1-36/14 од 28.03.2014. године 

(''Службени гласник општине Лопаре'', број 3/14) 

именован је   предсједник и чланови Одбора за 

жалбе општине Лопаре у саставу Душан Тошић за 

предсједника, Јован Вићић за члана и Биљана 

Деспотовић за члана.  

 Обзиром да мандатни период 

предсједника и чланова  Одбора за жалбе 

јединице локалне самоуправе износи четири 

године,  како је то прописано чланом 155. став 1. 

Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице  локалне самоуправе и да је 

истим мандат истекао, овај орган је ријешио као у 

диспотиву.  

 

 Против овог рјешења не може се уложити 

жалба, али се може покренути управни спор пред 

Окружним судом у Бијељини у року од 30 дана од 

дана достављања рјешења. 

 

Број: 01/1-022-1-109/18                Предсједник                                                

29. аугуста 2018. године                  Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 

Српске'', број: 97/16), члана 155. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице  локалне самоуправе (''Службени 

гласник Републике Српске'', број: 97/16) и члана 

36. Статута општине Лопаре (''Службени гласник 

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

општине Лопаре је на 18. сједници, одржаној 

29.08.2018. године, донијела 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности  предсједника 

и вршиоца дужности  чланова 

 Одбора за жалбе општине Лопаре 

 

За вршиоца дужности предсједника и 

вршиоце дужности чланова Одбора за жалбе 

општине Лопаре именују се 

 

 

1. Душан Тошић в.д. предсједника, 

2. Јован Вићић  в.д. члана и 

3. Биљана Деспотовић  в.д. члана 

 

 Предсједник и чланови одбора за жалбе 

општине Лопаре именују се за вршиоце дужности 

до окончања поступка јавног конкурса за избор и 

именовање, а најдуже на период од 90 дана од 

дана доношења овог рјешења.  

 Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у ''Службеном 

гласнику општине Лопаре''.  

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 Рјешењем Скупштине општине Лопаре, 

број: 01/1-022-1-109/18 од 29.08.2018. године, због 

истека мандата разријешени су дужности   

предсједник и чланови Одбора за жалбе општине 

Лопаре.   

Како је за именовање предсједника и 

чланова Одбора за жалбе јединице локалне 

самоуправе неопходно спровести јавни конкурс,  

како је то прописано чланом 155. став 1. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице  локалне самоуправе, овај орган је у 

складу са одредбама члана 155. став 7. Закона, 

ријешио као у диспозитиву.  

 Против овог рјешења не може се уложити 

жалба, али се може покренути управни спор пред 

Окружним судом у Бијељини у року од 30 дана од 

дана достављања рјешења.  

 

Број: 01/1-022-1-110/18                Предсједник                                                

29. аугуста 2018. године                  Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16), члана 155. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16) и члана 36. 

Статута општине Лопаре („Службени гласник  

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

општине Лопаре, на 18. сједници одржаној 

29.08.2018. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У  

о расписивању Јавног конкурса за именовање 

предсједника и чланова Одбора за жалбе 

општине Лопаре 

 

Члан 1. 

Овом одлуком  регулишу се услови и поступак 

избора предсједника и два члана Одбора за жалбе 

општине Лопаре.   
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Члан 2. 
Опис послова Одбора за жалбе:  

Одбор за жалбе одлучује  у другом степену о 

жалбама учесника јавног конкурса у поступку 

запошљавања у општинску управу, о жалбама које 

се односе на статусна питања службеника, као и о 

другим жалбама утврђеним Законом и 

Пословником о раду.  

 

Члан 3.  
Кандидати морају испуњавати сљедеће опште и 

посебне услове:  

Општи услови су:  

1. да је држављанин Републике Српске, односно 

Босне и Херцеговине,  

2. да је старији од 18 година,  

3. да има општу здравствену способност,  

4. да није осуђиван за кривично дјело на 

безусловну казну затвора од најмање шест 

мјесеци, или за кривично дјело које га чини 

неподобним за обављање послова у управи 

јединице локалне самоуправе, и  

5. да није отпуштен из органа управе - као 

резултат дисциплинске мјере на било коме нивоу 

власти у БиХ - три године прије објављивања 

конкурса.  

Посебни услови су:  

1. да има четворогодишњи студиј са звањем 

дипломирани правник или први циклус студија - 

дипломирани правник са најмање 240 ECTS 

бодова,  

2. да има најмање пет година радног искуства у 

траженом степену образовања,  

3. да има положен стручни испит за рад у 

органима управе, или положен  правосудни испит, 

и  

4. да има доказане резултате рада на ранијим 

пословима, и посједовање организационих 

способности.  

У Одбор се не могу именовати лица запослена у 

Општинској управи.  

 

Члан 4.  
Предсједника и чланове Одбора за жалбе - 

именује Скупштина општине Лопаре, на мандатни 

период од четири (4) године.  

 

Члан 5. 

Поступак избора кандидата спровешће комисија 

за избор,  именована од стране Скупштине 

општине Лопаре, у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима у оранима 

јединице локалне самоуправе.  

Комисија је дужна да изврши контролу 

испуњавања услова из јавног конкурса - за 

пријављене кандидате, обави улазни интервју са 

кандидатима који испуњавају услове конкурса, и 

утврди редослијед кандидата - према критеријима 

које ће Комисија утврдити прије интервјуа.  

 

Члан 6.   
Након ступања на снагу ове одлуке, биће 

објављен Јавни конкурс за именовање  

предсједника и чланова одбора за жалбе општине 

Лопаре, који чини саставни дио ове одлуке.  

 

Члан 7.  
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у ''Службеном гласнику општине 

Лопаре''. 

 

Број: 01/1-022-1-111/18                Предсједник                                                

29. аугуста 2018. године                  Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

            На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16), члана 155. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16) и члана 36. 

Статута општине Лопаре („Службени гласник  

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

општине Лопаре,   објављује 

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЈЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ  

ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 

I – Скупштина општине Лопаре расписује јавни 

конкурс за   предсједника и два члана Одбора за 

жалбе општине Лопаре (у даљем тексту: Одбор) 

II - Опис послова: 

Одбор одлучује  у другом степену о жалбама 

учесника јавног конкурса у поступку 

запошљавања у општинску управу, о жалбама које 

се односе на статусна питања службеника, као и о 

другим жалбама утврђеним Законом и 

Пословником о раду.  

III -  Мандат: 

Предсједника и чланове Одбора  именује 

Скупштина општине Лопаре,  на мандатни  

период од четири (4) године. 

IV - Статус: 

Предсједник и чланови Одбора за жалбе немају 

статус службеника и намјештеника у Општинској 

управи општине Лопаре. 

Предсједник и чланови Одбора имају право на 

накнаду за рад чија висина се утврђује осебном 

одлуком Скупштине општине Лопаре. 

V - Општи услови за именовање: 
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1. да је држављанин Републике Српске, односно 

Босне и Херцеговине, 

2. да је старији од 18 година, 

3. да има општу здравствену способност, 

4. на није осуђиван за кривично дјело на 

безусловну казну затвора од најмање шест 

мјесеци или за кривично дјело које га чини 

неподобним за обављање послова у 

административној служби општине,  

5. да није отпуштен из органа управе као резултат 

дисциплинске мјере на било  којем ниову власти у 

БиХ три године прије објављивања конкурса, 

6. да се на њега не односе одредбе члана IX став 1. 

Устава БиХ,  

VI  - Посебни услови и критеријуми за 

именовање: 

1. да има завршен четворогодишњи студиј са 

звањем дипломирани правник или први циклус 

студија - дипломирани правник са најмање 240 

ECTS бодова, 

2. да има најмање пет година радног искуства у 

траженом степену образовања, 

3. да има положен стручни испит за рад у 

органима управе или положен правосудни испит и 

4. доказани резултати рада на ранијим пословима 

и посједовање организационих способности. 

За члана Одбора не могу бити именована лица 

која су запослена у Општинској управи општине 

Лопаре. 

VII  - Сукоб интереса: 

Кандидат не може обављати дужност, активности 

или бити на положају који доводи до сукоба 

интереса у складу са Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске", 

бр. 41/03), Законом о спречавању сукоба интереса 

у органима власти Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске", бр. 73/08) и другим 

законима. 

VIII - Потребна документа: 

Кандидати достављају пријаву у којој ће 

назначити за коју од позиција се пријављују 

(предсједника или члана Одбора или за обје 

позиције). 

Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни 

приложити доказе о испуњавању општих и 

посебних услова, у оригиналу или овјереној 

копији: 

1. Увјерење о држављанству  

2. Извод из матичне књиге рођених, 

3. Љекарско увјерење о општој здравственој 

способности  

4. Увјерење да се не води кривични поступак  

5. својеручно потписану и овјерену изјаву да није 

отпуштен из органа управе као резултат 

дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у 

БиХ три године прије  објављивања конкурса, или 

својеручно потписану и овјерену изјаву да није 

био  запослен у органу управе на било којем 

нивоу власти у БиХ, 

6. својеручно потписану и овјерену изјаву да се на 

њега не односе одредбе члана  IX став 1. Устава 

БиХ, 

7. диплому о завршеном четворогодишњем 

студију са звањем дипломирани правник или 

завршеним првим циклусом студија - 

дипломирани правник са најмање 240 ECTS 

бодова, 

8. доказ о радном искуству у траженом степену 

образовања, 

9. увјерење о положеном стручном испиту за рад у 

органима управе или положеном правосудном 

испиту, 

10. биографију о кретању у служби. 

IX - Поступак за избор: 

Контрола испуњености услова и улазни интервјуи 

са кандидатима који уђу у ужи избор спровешће 

се у року од 30 дана од дана истека рока за 

пријављивање кандидата. 

Са сваким кандидатом који уђе у ужи избор, 

Комисија за избор ће обавити улазни интервју, о 

чему ће кандидати бити благовремено 

обавијештени, на адресу коју су означили у 

пријави.  

Поступак именовања предсједника и чланова 

Одбора за жалбе окончаће се у року од 30 дана од 

дана достављања приједлога Комисије за избор. 

Лични подаци подносиоца пријаве су тајни и могу 

се прикупљати и обрађивати само у складу са 

Законом о заштити личних података ("Службени 

галсник БиХ", бр. 49/06 и 76/11). Све остале 

информације су јавне и доступне. 

X - Рок и место за подношење пријава: 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 

задњег објављивања. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 

узети у разматрање. У пријави обавезно навести 

контакт телефон. 

Пријаве се могу доставити лично или путем 

поште на адресу:  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЛОПАРЕ, улица Цара Душана бр.143, 75240 

Лопаре, са назнаком "Комисија за избор Одбора за 

жалбе - не отварати". 

Контакт особа за давање додатних појашњења о 

јавном конкурсу је Цвико Рикић, тел: 065/379-523. 

XI - Објављивање Конкурса: 

Јавни конкурс ће се објавити у "Службеном 

гласнику Републике Српске" и дневним новинама 

доступним јавности на територији Републике 

Српске.  
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Број: 01/1-022-1-112/18                Предсједник                                                

29. аугуста 2018. године                  Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

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  18. 

сједници, одржаној дана 29.08.2018. године, 

доноси 

                  

О   Д   Л   У   К   У 

о покретању поступка израде  

Урбанистичко-техничких услова 

 

Члан 1. 

            Овом одлуком покреће се поступак израде 

Урбанистичко-техничких услова за непокретности 

у Пирковцима, означене као, катастарка парцела 

бр.1048 звана ''Ада'', пашњак 2 класе у површини 

од 13.063 м
2
, која је уписана у лист непокретности 

бр. 207/2  КО Пирковци на име Општине Лопаре. 

 

Члан 2. 

            На предметној непокретности, приликом 

израде Урбанистичко-техничких услова, биће 

планирана изградња ауто-кампа са пратећима 

садржајима.  

 

Члан  3. 

            За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове Општинске управе Лопаре.  

 

Члан 4. 

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику 

општине Лопаре”. 

 

Број: 01/1-022-1-111/18                Предсједник                                                

29. аугуста 2018. године                  Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

               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'', 6/17), 

Скупштина општине Лопаре, на 18. сједници, 

одржаној дана 29.08.2018. године, д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о продаји непосредном погодбом 

непокретности  

 у својини општине Лопаре 

 

Члан 1. 

               Продаје се непосредном погодбом, 

непокретност означена као к.п.бр.108/6 површине 

359 м
2
, уписана у земљишнокњижни извадак број 

48 К.О. Лабуцка, у свему према Одлуци о 

прихватању стручном мишљења – урбанистичко 

техничких услова, број: 01/1-022-1-23/18 од 

16.02.2018. године. 

 

Члан 2. 

               Непокретност из претходног члана, 

продаје се ради комплетирања грађевинске 

парцеле, непосредном погодбом ЗЕДП 

''ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА'' а.д. Бијељина РЈ 

„Електродистрибуција“ Угљевик, по цијени од 

10,00 конвертибилних марака по квадратном 

метру, односно 3.590,00 (словима: 

трихиљадепетстотинадеведесет) конвертибилних 

марака за предметно земљиште. 

 

Члан 3. 

               Овлашћује се Начелник општине, да на 

основу ове одлуке и прибављеног мишљења 

Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште 

замјеника у Бијељини, може код овлаштеног 

нотара закључити уговор о продаји непокретности 

описане у члану 1. овог уговора.  

 

Члан 4. 

               Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Лопаре''.  

 

Број: 01/1-022-1-114/18                Предсједник                                                

29. аугуста 2018. године                  Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

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 18. 

сједници одржаној дана 29.08.2018. године,  

доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава   

 

I 

Одобравају се новчана средства у износу 

од 60.000,00 КМ, за  финансирање истражних 

радова на изворишту воде ''Веселиновац'', 

општина Лопаре. 
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II 

Средства из претходног члана биће 

обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 2018. 

годину, са позиције 511100 -  ''Подршка 

пројектима капиталних инвестиција''. 

 

III 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Начелник општине Лопаре и  Одјељење за 

финансије општине Лопаре.  

 

IV 

            Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Лопаре''. 

 

Број: 01/1-022-1-115/18                Предсједник                                                

29. аугуста 2018. године                  Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 

На основу члана 59. и 82. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 97/16) и члана 67. и 88. Статута општине 

Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 06/17), Начелник општине Лопаре, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
 о одржавању „Конференције беба 2018“ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се одржавање 

манифестације „Конференција беба 2018“ на 

подручју општине Лопаре. 

 

Члан 2.  

 Манифестација „Конференција беба 

2018“ ће се одржати 28.06.2018. године у сарадњи 

са Министарством породице, омладине и спорта 

Републике Српске. 

 

Члан 3. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

општине Лопаре.  

 

Члан 4. 

 Средства потребна за реализацију ове 

манифестације планирана су у буџету општине 

Лопаре на позицији 416100 „Популациона 

политика“.  

 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/3-014-1/73                  Начелник                                                 

27. јуна 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

 На основу члана 59. и 82. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), 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 додјели једнократних новчаних средстава 

 

I 

 Одобравају се средства у износу од 

1.000,00 КМ из Буџета општине Лопаре за Стеву 

(Миле) Митрића из Лопара за учешће на 

Интернационалној олимпијади из информатике у 

Токију - Јапан,  на основу освојеног другог мјесто 

на 22. Државном такмичењу Босне и Херцеговине 

из информатике за ученике средњих школа у 

Сарајеву.   

 

II 

 Средства се одобравају са позиције 

415200 Награде најбољим ученицима. За 

реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за 

финансије. 

 

III 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 04/7-61-1/11                  Начелник                                                 

15. аугуста 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

 На основу члана 59. и 82. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 67. и 88. 

Статута општине Лопаре („Службени гласник 

општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 4. „Одлуке о 

одржавању Конференције беба 2018“, број: 02/3-

014-1/73, Начелник општине Лопаре  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о додјели једнократних новчаних средстава 

 

I 

 Одобравају се средства у укупном износу 

од 150,00 КМ из Буџета општине Лопаре 

учесницима манифестације „Конференција беба 
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2018“ изабраним за учеснике Конференције са 

највећим бројем браће и сестара и то: 

 

1. Павле (Дражен ) Остојић,  рођен 

26.06.2017. године из Лопара и 

 

2. Јана (Радивоје) Ристановић, рођена 

04.11.2017. године из Прибоја  

 

II 

 Средства се одобравају са позиције 

416100 Популациона политика. За реализацију ове 

Одлуке задужује се Одјељење за финансије. 

 

III 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/3-014-1/73-1                  Начелник                                                 

28. јуна 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број:  

97/16), члана 67. и 88. Статута Општине Лопаре 

(„Службени гласник Општине Лопаре“, број: 

6/17), и тачке II Одлуке о организовању 

Манифестације ''Дани дијаспоре'' (''Службени 

гласник општине Лопаре'', број 5/12) , Начелник 

општине Лопаре, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о одржавању “Сајма домаћих производа  

и кућне радиности“ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се одржавање 

“Сајма домаћих производа и кућне радиности“ на 

подручју општине Лопаре. 

 

Члан 2. 

 “Сајам домаћих производа и кућне 

радиности“ ће се одржати 29.07.2018. године у 

оквиру манифестације „Дани дијаспоре 2018“, 

која се одржава у задњој седмици мјесеца јула 

сваке године. 

 

Члан 3. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

општине Лопаре и Туристичка организација 

општине Лопаре. 

 

Члан 4. 

 Средства потребна за реализацију овог 

Сајма планирана су у оквиру позиције прославе 

државних празника. 

 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику општине Лопаре. 

 

Број: 02/3-014-1/ 84                  Начелник                                                 

25. 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: 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, 

доноси 

 

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, Рајку Томићу 

из Лопаре Села 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: 02/1-2343/18                  Начелник                                                 

03. аугуста 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  

доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
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I 

Одобравају се средства, у износу од 

200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Слободану 

Петровићу из Милиног Села 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: 02/1-2310/18                  Начелник                                                 

16. аугуста 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  

доноси 

 

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, Пери Прелићу 

из Лабуцке 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: 02/1-2537/18                  Начелник                                                 

16. аугуст 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  

доноси 

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, Ненаду Јовићу 

из Пирковаца 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: 02/1-2721/18                  Начелник                                                 

27. аугуста 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  

доноси 

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, Драгици 

Цвјетковић из Пељава 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: 02/1-2595/18                  Начелник                                                 

29. аугуста 2018. године             Општине                           

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

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

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

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

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

и члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 

буџетске резерве (''Службени гласник општине 

Лопаре'', број: 8/10), Начелник општине Лопаре  

доноси 

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, Зорану Ђурићу 

из Лопаре Села 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: 02/1-2730/18                  Начелник                                                 

29. аугуста 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  

доноси 

 

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, Луки Лазићу из 

Пирковаца 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: 02/1-1452/18                  Начелник                                                 

29. аугуста 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

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

Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број: 39/14), a у вези члана 9. Правилника о 

јавним набавкама роба, услуга и радова 

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

и члана 4. став 3) Правилника о поступку 

директног споразума („Службени гласник 

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

Лопаре, д о н о с и  

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке  

 

I 

Покреће се поступак набавке радова на 

санацији клизишта у Мјесној заједници Подгора, 

општина Лопаре, на локалитету „Тришићи - 

Ливаде“. 

 

II 

Предвиђени максимални износ средстава 

за реализацију јавне набавке је 5.917,50 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

Финансијска средства за предметне 

радове обезбјеђују се у буџету општине Лопаре за 

2018. годину. 

 

III 

За предметну јавну набавку водиће се 

поступак Директног споразума. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-53-1/18                  Начелник                                                 

02. аугуста 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 82. став 3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, 

број: 39/14) те одредби Правилника о поступку 

додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б 

Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
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гласник БиХ“, број: 66/16) начелник општине 

Лопаре, д о н о с и  

 

О Д Л У К У  

о покретању  поступка јавне набавке  
 

I 

 Покреће се поступак набавке услуга 

медијског праћења активности општине Лопаре, а 

на које се у складу са чланом 8. примјењује 

посебан режим предвиђен Законом о јавним 

набавкама. 

 

II 

 За реализацију набавке из члана 1. ове 

Одлуке одобравају се финансијска средства у 

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

 Средства за набавку услуга из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре 

за 2018. годину, са буџетске ставке „Услуге 

информисања“, економски код 412700. 

 

III 

 Закључење уговора или другог правног 

посла у циљу реализације предметне јавне 

набавке провест ће се у складу са овлаштењима 

утврђеним законом и општим актима уговорног 

органа. 

 

IV 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-55-1/18                  Начелник                                                 

06. аугуста 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 

клизишта у Мјесној заједници Подгора, општина 

Лопаре, на локалитету „Тришићи - Ливаде“, 

одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 

УСЛУЖНО-РОВОКОПАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ 

„ИСКОП-НЕГО“ ПРИБОЈ, након разматрања 

достављене понуде Понуђача, број: 2/18 од 

08.08.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.917,50 КМ, без ПДВ-а. Изабрани понуђач се не 

налази у систему ПДВ-а. 

 

Члан 3. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Oдјељење за просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове општине Лопаре. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“ 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 

санацији клизишта у Мјесној заједници Подгора, 

општина Лопаре, на локалитету „Тришићи - 

Ливаде“, покренут је Одлуком о покретању 

поступка јавне набавке, број: 02/5-404-53-1/18 од 

02.08.2018. 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 5.917,50 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

Захтјев за достављање понуде упућен је 

Понуђачу УСЛУЖНО-РОВОКОПАЧКА 

ДЈЕЛАТНОСТ „ИСКОП-НЕГО“ ПРИБОЈ, дана 

03.08.2018. 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: 02/5-404-53-3/18                  Начелник                                                 

08. аугуста 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 клизишта на локалном путном правцу 

Гајеви – Корај, општина Лопаре. 

 

II 

Предвиђени максимални износ средстава 

за реализацију јавне набавке је 5.610,15 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

Финансијска средства за предметне 

радове обезбјеђују се у буџету општине Лопаре за 

2018. годину. 

 

III 

За предметну јавну набавку водиће се 

поступак Директног споразума. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-58-1/18                  Начелник                                                 

13. аугуста 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 

клизишта на локалном путном правцу Гајеви – 

Корај, општина Лопаре, одлучено је да се уговор 

додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ПАПИЛОН“ КОРАЈ - ЧЕЛИЋ, након 

разматрања достављене понуде Понуђача, број: 

90/18 од 14.08.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.995,25 КМ, без ПДВ-а, односно 7.014,44 КМ 

(словима: седамхиљадачетрнаест КМ и 44/100). 

 

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“ 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 

санацији клизишта на локалном путном правцу 

Гајеви – Корај, општина Лопаре, покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 

број: 02/5-404-58-1/18 од 13.08.2018. године. 

 

Јавна набавка је проведена у складу са 

чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 

односи на поступак Директног споразума. 
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Процијењена вриједност средстава за 

реализацију јавне набавке је 5.995,25 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

Захтјев за достављање понуде упућен је 

Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ „ПАПИЛОН“ КОРАЈ - 

ЧЕЛИЋ, дана 13.08.2018. 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: 02/5-404-58-3/18                  Начелник                                                 

17. аугуста 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 

реконструкцији мокрог чвора у Јавној установи 

„Дјечији вртић Лопаре“ у Лопарама. 

 

II 

Предвиђени максимални износ средстава 

за реализацију јавне набавке је 5.975,70 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

Финансијска средства за предметне 

радове обезбјеђују се у буџету општине Лопаре за 

2018. годину. 

 

III 

За предметну јавну набавку водиће се 

поступак Директног споразума. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-57-1/18                  Начелник                                                 

09. аугуста 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 

реконструкцији мокрог чвора у Јавној установи 

„Дјечији вртић Лопаре“ у Лопарама, одлучено је 

да се уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

„СПОРТИНГ МБ“ УГЉЕВИК, након 

разматрања достављене понуде Понуђача, број: 

89/18 од 10.08.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.975,70 КМ, без ПДВ-а, односно 6.991,56 КМ 

(словима: шестхиљададеветстотинадеведесетједан 

КМ и 56/100). 

 

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“ и на web-страници, 

истовремено са упућивањем исте понуђачу који је 
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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 

реконструкцији мокрог чвора у Јавној установи 

„Дјечији вртић Лопаре“ у Лопарама, покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 

број: 02/5-404-57-1/18 од 09.08.2018. 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 5.975,70 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

Захтјев за достављање понуде упућен је 

Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ „СПОРТИНГ МБ“ 

УГЉЕВИК, дана 09.08.2018. 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: 02/5-404-57-3/18                  Начелник                                                 

15. аугуста 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

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

Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број: 39/14), а у вези члана 9. Правилника о 

јавним набавкама роба, услуга и радова општине 

Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 1/16) и чланом 4. став 3) 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 покретању поступка јавне набавке  
 

I 

 Покреће се поступак набавке и испоруке 

водоводних цијеви и пратећег материјала за 

потребе измијештања примарне водоводне мреже 

у насељеном мјесту Лопаре Град, општина 

Лопаре. 

 

II 

 Процијењена вриједност средстава за 

реализацију јавне набавке износи 3.694,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку робе из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре 

за 2018. годину, са буџетске ставке 412800 – 

„Заједничка комунална потрошња“. 

 

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: 02/5-404-56-1/18                  Начелник                                                 

08. аугуста 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 

члана 6. Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 12/15), начелник општине Лопаре, д о н о с и  

 

О Д Л У К У  

о додјели уговора у поступку 

директног споразума 

 

Члан 1. 

У поступку јавне набавке и испоруке 

водоводних цијеви и пратећег материјала за 

потребе измијештања примарне водоводне мреже 

у насељеном мјесту Лопаре Град, општина Лопаре 

одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 

„AQUA Q SISTEMS“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА, 

након разматрања достављене Понуде, број: 

118/2018 од 09.08.2018. године. 
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Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

3.694,00 КМ, без ПДВ-а, односно 4.321,98 КМ 

(словима: четирихиљадетристотинедвадесетједна 

КМ и 98/100), са урачунатим ПДВ-ом. 

 

Члан 3. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове 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 и испоруке 

водоводних цијеви и пратећег материјала за 

потребе измијештања примарне водоводне мреже 

у насељеном мјесту Лопаре Град, општина 

Лопаре, покренут је Одлуком о покретању 

поступка јавне набавке, број: 02/5-404-56-1/18 од 

08.08.2018. године. 

 

Јавна набавка је проведена у складу са 

чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 

односи на поступак Директног споразума. 

 

Процијењена вриједност јавне набавке је 

3.694,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

 

Позив за достављање понуде упућен је 

понуђачу „AQUA Q SISTEMS“ Д.О.О. 

БИЈЕЉИНА, дана 08.08.2018. године. 

 

На основу члана 64. став 1. тачка б) 

Закона о јавним набавкама БиХ, члана 6. став 2. 

Правилника о поступку директног споразума 

општине Лопаре, који гласи „Уговорни орган бира 

понуђача на начин који гарантује најбољу 

размјену вриједности за новац. Када води 

преговоре који се односе на приједлог цијене или 

понуде, уговорни орган дјелује у складу са добром 

комерцијалном праксом“, као и Понуде Понуђача 

која у формалном, правном и економском погледу 

одговара захтјевима Уговорног органа, одлучено 

је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема исте.  

 

Број: 02/5-404-56-3/18                  Начелник                                                 

14. аугуста 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

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

Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број: 39/14), а у вези члана 9. Правилника о 

јавним набавкама роба, услуга и радова општине 

Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 1/16) и чланом 4. став 3) 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 покретању поступка јавне набавке  
 

I 

Покреће се поступак набавке услуга 

изнајмљивања, монтаже и демонтаже шатора и 

штандова за потребе организације сајма домаћих 

производа и кућне радиности, у оквиру 

манифестације „Дани дијаспоре 2018“.  

 

II 

 Предвиђени максимални износ средстава 

за реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 Финансијска средства за реализацију 

предметне набавку биће обезбијеђена од стране 

Министарства спољне трговине и економских 

односа Босне и Херцеговине. 

 

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: 02/5-404-59-1/18                  Начелник                                                 

14. аугуста 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 
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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 

изнајмљивања, монтаже и демонтаже шатора и 

штандова за потребе организације сајма домаћих 

производа и кућне радиности, у оквиру 

манифестације „Дани дијаспоре 2018“, одлучено 

је да се уговор додијели Понуђачу 

ПОЉОПРИВРЕДНО УСЛУЖНА ЗАНАТСКА 

ЗАДРУГА „МАЈЕВИЦА – ТОБУТ“ са п.о. 

ЛОПАРЕ, након разматрања достављене понуде 

Понуђача, број: 2/18 од 20.08.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

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

урачунатим ПДВ-ом (словима: 

седамхиљададвадесет КМ и 00/100).  

 

Члан 3. 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Стручна служба начелника 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 

изнајмљивања, монтаже и демонтаже шатора и 

штандова за потребе организације сајма домаћих 

производа и кућне радиности, у оквиру 

манифестације „Дани дијаспоре 2018“ покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 

број: 02/5-404-59-1/18 од 14.08.2018. године. 

 

 Јавна набавка је проведена у складу са 

чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 

односи на поступак Директног споразума. 

 

 Процијењена вриједност средстава за 

реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

 Захтјев за достављање понуде упућен је 

понуђачу ПОЉОПРИВРЕДНО УСЛУЖНА 

ЗАНАТСКА ЗАДРУГА „МАЈЕВИЦА – ТОБУТ“ 

са п.о. ЛОПАРЕ, 14.08.2018. 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: 02/5-404-59-3/18                  Начелник                                                 

20. аугуста 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 

инфраструктурном уређењу земљишта за потребе 

инвестирања (парцела к.ч. број 167/8 – стари 

премјер, 688/3 и 685/5 – нови премјер). 

 

II 

Предвиђени максимални износ средстава 

за реализацију јавне набавке је 5.997,00 КМ, без 
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урачунатог ПДВ-а. 

Финансијска средства за предметне 

радове обезбјеђују се у буџету општине Лопаре за 

2018. годину. 

 

III 

За предметну јавну набавку водиће се 

поступак Директног споразума. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-60-1/18                  Начелник                                                 

20. аугуста 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   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за  

интерни пријем радова 

 

Члан 1. 

 У Комисију за интерни пријем радова на 

реконструкцији мокрог чвора у Јавној установи 

„Дјечији вртић Лопаре“ у Лопарама, изведених 

према Уговору о извођењу радова, број: 02/5-404-

57-4/18 од 21.08.2018. године, именују се: 

 

1. Јово Лукић, дипломирани грађевински 

инжењер из Лопара, за предсједника, 

2. Мира Радовановић, архитектонски 

техничар из Лопара, за члана и 

3. Вања Делић, економски 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 дана 24.08.2018. 

године у 12
00

 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: 02/5-404-57-5/18                  Начелник                                                 

22. аугуста 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 ЛП25 кроз 

насељено мјесто Смиљевац, општина Лопаре 

(дужина 362,00 m
1
, ширина 4,00 m

1
 асфалта + 2,00 

х 0,50 m
1 
банкине). 

 

II 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 28.205,00 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: 01/1-022-1-41/18 

од 23.03.2018. године, као и из властитих 

средстава мјештана Мјесне заједнице Смиљевац, 

општина Лопаре. 

 

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 
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понуде. 

 

V 

 Ова Oдлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-61-1/18                  Начелник                                                 

23. аугуста 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 

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 

 

I 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне 

набавке, број: 02/5-404-54-7/18 од 27.08.2018. 

године да се уговор за јавну набавку радова на 

асфалтирању пута у Мјесној заједници Пукиш, 

општина Лопаре, дионица: циглана – Дубравице 

(Лугоњићи) - дужина 430,00 m
1
, ширина 4,00 m

1
 

асфалта + 2,00 х 0,50 m
1 

банкине додијели 

Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 

ЛОПАРЕ, на основу понуде, број: 61/18 од 

17.08.2018. године. 

 

II 

Укупна вриједност предметне набавке 

износи 24.948,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а, 

односно 29.189,16 КМ 

(двадесетдеветхиљадастотинуосамдесетдевет КМ 

и 16/100) са урачунатим ПДВ-ом. 

 

III 

Изабрани понуђач дужан је да у року не 

дужем 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 у 

поступку набавке мале вриједности 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 у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 

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: 02/5-404-54-

1/18 од 03.08.2018. године.  

Јавна набавка проведена је путем 

Конкурентског захтјева за достављање понуда. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 15-7-

3-50-3-19/18 објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 03.08.2018. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 25.641,00 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган објавио је Тендерску 

документацију на Порталу јавних набавки, дана 

03.08.2018. године и истовремено упутио 

обавјештење о покретању поступка на адресе три 

понуђача: „Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина, 

„Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре и „Папилон“ д.о.о. 

Челић. 

Тендерску документацију са Портала 

јавних набавки преузело је укупно 7 (седам) 

понуђача. 
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Комисија за јавну набавку именована је 

Рјешењем начелника општине, број: 02/5-404-54-

3/18 од 15.08.2018. године. 

На адресу Уговорног органа 

благовремено су пристигле 2 (двије) понуде. 

Комисија је благовремено извршила 

отварање пристиглих понуда, дана 17.08.2018. 

године у 11:30
h 

уз присуство представника 

понуђача „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре. 

Записник са отварања понуда је благовремено 

достављен свим понуђачима који су учествовали у 

поступку јавне набавке. 

Комисија за јавну набавку доставила је 

дана 27.08.2018. године Начелнику општине 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-54-6/18 

од 27.08.2018. године и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача, број: 02/5-404-54-7/18 од 

27.08.2018. године. 

У поступку по извјештају о раду је 

утврђено да је Комисија за јавну набавку 

благовремено и правилно извршила отварање и 

оцјену понуда и о томе сачинила одговарајуће 

записнике, у којима је утврђено сљедеће: 

 да је укупан број пристиглих понуда 2 

(двије). 

 да су благовремено запримљене 2 (двије) 

понуде. 

 да нема неблаговремених понуда. 

 да су Понуђачи „Бијељина пут“ д.о.о. 

Бијељина и „Интеграл МЦГ“ д.о.о. 

Лопаре 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: 

 

Назив / име 

понуђача 

Понуђе

на 

цијена 

(без 

ПДВ-а) 

Пон

уђен

и 

попу

ст 

Цијена са 

урачунат

им 

попустом 

(без ПДВ-

а) 

1)  

„ИНТЕГРАЛ 

МЦГ“ Д.О.О. 

ЛОПАРЕ 

24.948,

00 КМ не 

29.189,16 

КМ 

2)  

„БИЈЕЉИНА 

ПУТ“ Д.О.О. 

БИЈЕЉИНА 

31.585,

00 КМ не 

36.954,45 

КМ 

 

 Изабрани понуђач „Интеграл МЦГ“ д.о.о. 

Лопаре је изабран примјењујући критеријум 

најниже цијене, која је понуђена у износу од 

24.948,00 КМ, без ПДВ-а (укупна цијена са ПДВ-

ом износи: 29.189,16 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-

54-6/18 од 27.08.2018. 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: 02/5-404-54-8/18                  Начелник                                                 

28. аугуста 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 

инфраструктурном уређењу земљишта за потребе 

инвестирања (парцела к.ч. број 167/8 – стари 



Страна 21                            Службени гласник општине Лопаре – број 11.                   03.09.2018. 

 

премјер, 688/3 и 685/5 – нови премјер), одлучено 

је да се уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ПАПИЛОН“ КОРАЈ - ЧЕЛИЋ, након 

разматрања достављене понуде Понуђача, број: 

98/18 од 24.08.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.997,00 КМ, без ПДВ-а, односно 7.016,49 КМ 

(словима: седамхиљадашеснаест КМ и 49/100). 

 

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“ 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 

инфраструктурном уређењу земљишта за потребе 

инвестирања (парцела к.ч. број 167/8 – стари 

премјер, 688/3 и 685/5 – нови премјер), покренут 

је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 

број: 02/5-404-60-1/18 од 20.08.2018. 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 5.997,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

Захтјев за достављање понуде упућен је 

Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ „ПАПИЛОН“ КОРАЈ - 

ЧЕЛИЋ, дана 21.08.2018. 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: 02/5-404-60-3/18                  Начелник                                                 

24. аугуста 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

чланом 67. и 88. Статута општине Лопаре 

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

члана 70. и члана 8. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

број: 39/14), Правилника о поступку додјеле 

уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 

66/16) и члана 36. Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова („Службени гласник 

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

Лопаре, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача  

у поступку додјеле уговора о услугама  

из Анекса II дио Б 

 

I 

У поступку додјеле уговора о услугама из 

Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама, за који 

је на web страници општине Лопаре објављен 

позив, дана 06.08.2018. године, а који се односи на 

набавку услуга медијског праћења активности 

општине Лопаре, понуду је доставио сљедећи 

понуђач: 

 

1. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАДИО - 

ДИФУЗНУ, ПРОИЗВОДНУ И ТРГОВИНСКУ 

ДЈЕЛАТНОСТ „ХИТ“ Д.О.О. БРЧКО 

ДИСТРИКТ 

 

II  

 Након разматрања достављене понуде 

установљено је да је понуда понуђача наведеног у 
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тачки I ове Одлуке у потпуности испунила услове 

наведене у Позиву за достављање понуде, те је на 

основу тога прихваћена понуда: 

 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАДИО - ДИФУЗНУ, 

ПРОИЗВОДНУ И ТРГОВИНСКУ 

ДЈЕЛАТНОСТ „ХИТ“ Д.О.О. БРЧКО 

ДИСТРИКТ 

са понуђеном цијеном у износу од  

6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно  

7.020,00 КМ, са урачунатим ПДВ-ом 

 

III 

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

55-5/18 од 28.08.2018. године је саставни дио ове 

Одлуке. 

 

IV 
Против ове Одлуке дозвољена је жалба 

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

дана од дана пријемa исте. 

Жалба се изјављује уговорном органу у 

писаној форми директно или препорученом 

поштанском пошиљком. 

Жалба се подноси у довољном броју 

примјерака, који не може бити мањи од 3 (три), 

како би могла бити уручена квалификованом 

кандидату или изабраном понуђачу и другим 

странкама у поступку. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“ 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). 

 

Број: 02/5-404-55-7/18                  Начелник                                                 

29. аугуста 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 
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