
 

                                                                          

                                                                                   

                                      

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

Цара Душана бр. 143. Лопаре 

Тел/Факс:055/650-304 

е-mail: lopareso@teol.net 

 

01. октобар 2018. године 

  

Л О П А Р Е 

 

БРОЈ 12/18  

 

  Жиро-рачун: 

  ''Павловић Интернационал Банк'' 

  а.д. Бијељина, број: 

  554-003-000000-1923 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

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

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

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

и члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 

буџетске резерве (''Службени гласник општине 

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

доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 29,98 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 416129, Стоји Ђурић из Лопаре 

Села на име једнократног робног давања – пакета. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-400-1/31                  Начелник                                                 

03. септембра 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 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 29,60 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 416129, Недељку Антуновићу из 

Веселиновца на име једнократног робног давања – 

пакета. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-400-1/32                  Начелник                                                 

04. септембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 
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(„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 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 29,82 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 416129, Недељку Митровићу из 

Лопара на име једнократног робног давања – 

пакета. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-400-1/33                  Начелник                                                 

04. септембра 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 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 50,25 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 416129, Лазару Васиљевићу из 

Веселиновца на име једнократног робног давања – 

пакета. 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-400-1/34                  Начелник                                                 

04. септембра 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 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 30,09 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 416129, Стоји Ђурић из 

Веселиновца на име једнократног робног давања – 

пакета. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-400-1/35                  Начелник                                                 

04. септембра 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 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 300,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 
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буџетска резерва 372200, Радици Марић из 

Миросаваца за трошкове лијечења.  

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-2677/18                  Начелник                                                 

07. септембра 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 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 100,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Миладину Лакићу из 

Бријеста за трошкове лијечења.  

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-2861/18                  Начелник                                                 

10. септембра 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 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 150,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Јоки Миловановић из 

Прибоја за трошкове лијечења.  

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-2128/18                  Начелник                                                 

12. септембра 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 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 300,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Слађани Глигоревић из 

Прибоја за трошкове лијечења.  

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

 

Број: 02/1-1068/18                  Начелник                                                 

12. септембра 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 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 100,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Душану Глигоревићу из 

Прибоја за трошкове лијечења. 

  

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-2754/18                  Начелник                                                 

12. септембра 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 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 200,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Јелки Ракић из Подгоре 

за трошкове лијечења.  

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-2128/18                  Начелник                                                 

12. септембра 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 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 100,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Пери Симеуновићу из 

Тобута за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-1643/18                  Начелник                                                 

13. септембра 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  доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 
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263,00 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: 02/1-400-1/36                  Начелник                                                 

13. септембра 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 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 100,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Смиљи Максимовић из 

Веселиновца за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-2824/18                  Начелник                                                 

13. септембра 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 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 300,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Радоју Живковићу из 

Мачковца за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-2148/18                  Начелник                                                 

17. септембра 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 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 300,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Драги Мићановићу из 

Пипера за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 
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Број: 02/1-2985/18                  Начелник                                                 

19. септембра 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 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 300,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Славку Јовићу из 

Милиног Села за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-3002/18                  Начелник                                                 

21. септембра 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 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 300,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Здравку Мићићу из 

Пељава за трошкове лијечења. 

 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-3010/18                  Начелник                                                 

21. септембра 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 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 300,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Стеви Гајићу из Лопаре 

Села за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-2187/18                  Начелник                                                 

25. септембра 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 

ОДЛУКУ 

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, Јовану Радићу са 

Косанице за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-2746/18                  Начелник                                                 

26. септембра 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 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 300,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Душку Митровићу из 

Лабуцке за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-2809/18                  Начелник                                                 

26. септембра 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 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 200,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Јовици Јанковићу из 

Јабланице за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-2285/18                  Начелник                                                 

26. септембра 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 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 200,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Милану Остојићу из 

Тобута за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 
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Број: 02/1-1122/18                  Начелник                                                 

26. септембра 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 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 150,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Војку Лујићу из 

Пирковаца за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-517/18                  Начелник                                                 

26. септембра 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 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 200,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Горану Гашићу из 

Пирковаца за трошкове лијечења. 

 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-919/18                  Начелник                                                 

26. септембра 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 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 100,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Драгомиру Митровићу 

из Лопаре Села за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-1991/18                  Начелник                                                 

26. септембра 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 
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ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 200,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Петру Остојићу из 

Прибоја за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-2815/18                  Начелник                                                 

26. септембра 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 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 250,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Жељку Продановићу из 

Лопара за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-2847/18                  Начелник                                                 

26. септембра 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 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 150,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Драгану Тодићу из 

Мачковца за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-202/18                  Начелник                                                 

26. септембра 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 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 300,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Браниславу Јовићу из 

Мачковца за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
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гласнику општине Лопаре“. 

 

 

Број: 02/1-2427/18                  Начелник                                                 

26. септембра 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 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 300,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Живки Делић из Пељава 

за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-2662/18                  Начелник                                                 

26. септембра 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 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 200,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Драгану Тришићу из 

Подгоре за трошкове лијечења. 

 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-3006/18                  Начелник                                                 

27. септембра 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 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 200,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Милици Симић из 

Подгоре за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-2872/18                  Начелник                                                 

27. септембра 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 
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Лопаре'', број: 8/10), Начелник општине Лопаре  

доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

I 

Одобравају се средства у износу од 300,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Ради Симићу из Подгоре 

за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-3063/18                  Начелник                                                 

27. септембра 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 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 300,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Који Максимовићу из 

Лопаре Села за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-3074/18                  Начелник                                                 

27. септембра 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 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 300,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Ненаду Јовићу из 

Лабуцке за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-2577/18                  Начелник                                                 

28. септембра 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 9. Уредбе о 

канцеларијском пословању републичких органа 

управе („Службени гласник Републике Српске“, 

број 1/04), тачке 40. Упутства о спровођењу 

канцеларијског пословања републичких органа 

управе („Службени гласник Републике Српске“, 

број 31/05, 5/06, 10/06, 10/07, 31/09, 74/09, 99/09, 

98/10, 111/10, 25/11, 117/11 и 112/17) члана 67. и 

88. Статута општине Лопаре (''Службени гласник  

општине Лопаре'', број: 6/17), а у складу са 

Правилником о организацији и систематизацији 

радних мјеста Општинске управе општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број 14/17, 

1/18 и 6/18), Начелник општине Лопаре, доноси  

 

РЈЕШЕЊЕ 

О  ДОПУНИ РЈЕШЕЊА БРОЈ:  

02/1-014-61/17 ОД 26.12.2017. ГОДИНЕ 

 

I 

У тачки 1. Рјешења, број: 02/1-014-61/17 

од 26.12.2017. године („Службени гласник 
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општине Лопаре“, број: 16/17), у оквиру 

Скупштине општине, иза организационе јединице 

01/2 - „Секретар Скупштине општине“, додаје се 

нова организациона јединица 01/3 - „Одбор за 

жалбе општине Лопаре“, a у оквиру Одјељења за 

општу управу, организациона јединица 03/3 - 

''Достављач поште'', мијења се и гласи: ''Виши 

стручни сарадник за борачку заштиту, 

категоризацију и цивилне жртве рата''. 

 

II 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“.  

 

Број: 02/1-014-188/18                  Начелник                                                 

05. септембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

На основу члана 18. став (1), члана 25. 

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 9. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 

радова општине Лопаре („Службени гласник 

општине Лопаре“, број: 1/16), члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Лопаре („Службени гласник 

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

Лопаре, д о н о с и   

  

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

I 

Покреће се поступак јавне набавке радова 

на изградњи локалних и некатегорисаних путева 

на подручју општине Лопаре. 

 

II 

 Предвиђени максимални износ средстава 

за реализацију јавне набавке је 107.654,70 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку радова из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се од стране Министарства 

финансија, на основу Одлуке Владе Републике 

Српске, број: 04/1-012-2-1164/18 („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 47/18) о 

усмјеравању средстава за изградњу локалне путне 

инфраструктуре у општини Лопаре, из средстава 

клириншког дуга. 

 

III 

 Јавна набавка ће се спровести путем 

Отвореног поступка. 

Поступак јавне набавке спровешће се у 

складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским актима и интерним актима 

уговорног органа. 

Обавјештење о набавци објавиће се на 

Порталу Агенције за јавне набавке БиХ. 

 

IV 

 Критеријум који ће се примјењивати за 

избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

понуде. 

 

V 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-62-1/18                  Начелник                                                 

03. септембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

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

Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број: 39/14), а у вези са чланом 9. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 

радова („Службени гласник општине Лопаре“, 

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

поступку директног споразума („Службени 

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

општине Лопаре, д о н о с и  

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке  
 

I 

 Покреће се поступак набавке радова на 

изградњи вањске расвјете у Мјесној заједници 

Мртвица, на релацији Мртвица – Вршани. 

. 

II 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 5.983,45 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку радова из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре 

за 2018. годину. 

 

III 

 За предметну јавну набавку водиће се 

поступак Директног споразума. 

 

IV 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 
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Број: 02/5-404-63-1/18                  Начелник                                                 

04. септембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

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

члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези са 

чланом 6. Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник општине Лопаре“, 

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

 

О Д Л У К У  

о додјели уговора у поступку 

директног споразума 

 

Члан 1. 

У поступку набавке радова на изградњи 

вањске расвјете у Мјесној заједници Мртвица, на 

релацији Мртвица – Вршани, одлучено је да се 

уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„СПОРТИНГ МБ“ УГЉЕВИК, након 

разматрања достављене понуде Понуђача, број: 

104/18 од 05.09.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.983,45 КМ, без ПДВ-а, односно 7.000,54 КМ 

(седамхиљада КМ и 54/100), 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 вањске расвјете у Мјесној заједници 

Мртвица, на релацији Мртвица – Вршани, 

покренут је Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке, број: 02/5-404-63-1/18 од 04.09.2018. 

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 5.983,45 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

 Захтјев за достављање понуде упућен је 

Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ „СПОРТИНГ МБ“ 

УГЉЕВИК, дана 05.09.2018. 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: 02/5-404-63-3/18                  Начелник                                                 

07. септембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

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

Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14), члана 9. Правилника о 

јавним набавкама роба, услуга и радова 

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

и члана 4. став 3) Правилника о поступку 

директног споразума („Службени гласник 

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

Лопаре, д o н о с и  

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке  
 

I 

 Покреће се поступак јавне набавке услуга 

машинског сјечења и тарупирања шибља и 

осталог растиња поред локалних и 
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некатегорисаних путева на подручју општине 

Лопаре. 

 

II 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 5.860,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку услуга из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре 

за 2018. годину. 

 

III 

 За предметну јавну набавку водиће се 

поступак Директног споразума. 

 

IV 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-64-1/18                  Начелник                                                 

07. септембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу чланова 18. став (1), 87. став 

(2), 88. и 64. став (1) тачка б) Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези са чланом 9. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 

радова („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 1/16), начелник општине Лопаре, д о н о с и  

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке  
 

I 

 Покреће се поступак набавке радова на 

асфалтирању дијела пута од раскршћа са 

регионалним путем Р456 Прибој – Лопаре, код 

школе на Заједницама, изнад Керовића, до 

раскршћа са примарним локалним путем ЛП3 

Пељаве – Тобут, код куће Мићић Властимира у 

Тобуту (дужина 510,00 m
1
, ширина асфалта 3,00 

m
1
 асфалта + 2,00 х 0,50 m

1 
банкине). 

 

II 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 42.715,00 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: 01/1-022-1-40/18 

од 23.03.2018. године. 

 

III 

 За предметну јавну набавку водиће се 

поступак по Конкурентском захтјеву за 

достављање понуда. 

 

IV 

 Критеријум који ће се примјењивати за 

избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

понуде. 

 

V 

 Ова Oдлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-65-1/18                  Начелник                                                 

11. септембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

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

члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези са 

чланом 6. Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник општине Лопаре“, 

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

 

О Д Л У К У  

о додјели уговора у поступку 

директног споразума 

 

Члан 1. 

У поступку набавке услуга машинског 

сјечења и тарупирања шибља и осталог растиња 

поред локалних и некатегорисаних путева на 

подручју општине Лопаре, одлучено је да се 

уговор додијели Понуђачу ПОЉОПРИВРЕДНО 

УСЛУЖНА ЗАНАТСКА ЗАДРУГА 

„МАЈЕВИЦА – ТОБУТ“ са п.о. ЛОПАРЕ, 

након разматрања достављене понуде Понуђача, 

број: 5/18 од 10.09.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.860,00 КМ, без ПДВ-а, односно 6.856,20 КМ, са 

урачунатим ПДВ-ом (словима: 

шестхиљадаосамстотинапедесетшест КМ и 

20/100).  

 

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. 
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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 машинског 

сјечења и тарупирања шибља и осталог растиња 

поред локалних и некатегорисаних путева на 

подручју општине Лопаре покренут је Одлуком о 

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

64-1/18 од 07.09.2018. 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 5.860,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

 Захтјев за достављање понуде упућен је 

понуђачу ПОЉОПРИВРЕДНО УСЛУЖНА 

ЗАНАТСКА ЗАДРУГА „МАЈЕВИЦА – ТОБУТ“ 

са п.о. ЛОПАРЕ, 07.09.2018. 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: 02/5-404-64-3/18                  Начелник                                                 

12. септембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

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

Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број: 39/14), а у вези са чланом 9. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 

радова („Службени гласник општине Лопаре“, 

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

поступку директног споразума („Службени 

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

општине Лопаре, д о н о с и  

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке  
 

I 

 Покреће се поступак набавке радова на 

асфалтирању дијела локалног пута од раскршћа са 

регионалним путем Р456 Прибој – Лопаре, код 

пословног објекта Гаврић Алексе, према гробљу у 

засеоку „Гудура“ (дужина 70,00 m
1
, ширина 3,00 

m
1
 + 2 x 0,50 m

1 
банкине). 

 

II 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 5.999,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку радова из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре 

за 2018. годину. 

 

III 

 За предметну јавну набавку водиће се 

поступак Директног споразума. 

 

IV 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-66-1/18                  Начелник                                                 

14. септембра 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: 02/5-404-61-7/18 од 17.09.2018. 

године да се уговор за јавну набавку радова на 

асфалтирању дијела локалног пута ЛП25 кроз 
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насељено мјесто Смиљевац, општина Лопаре 

(дужина 362,00 m
1
, ширина 4,00 m

1
 асфалта + 2,00 

х 0,50 m
1 

банкине) додијели Понуђачу ДРУШТВО 

СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„БИЈЕЉИНА ПУТ“ БИЈЕЉИНА, на основу 

понуде, број: 1560/18 од 05.09.2018. године. 

 

II 

Укупна вриједност предметне набавке 

износи 25.922,27 КМ, без урачунатог ПДВ-а, (са 

урачунатим попустом који износи 1.364,33 КМ), 

односно 30.329,05 КМ 

(тридесетхиљадатристотинедвадесетдевет КМ и 

05/100) 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) и члана 47. став 1) 

тачка (а) Закона о јавним набавкама БиХ. 

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: 02/5-404-61-

1/18 од 23.08.2018. године.  

Јавна набавка проведена је путем 

Конкурентског захтјева за достављање понуда. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 15-7-

3-54-3-20/18 објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 23.08.2018. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 28.205,00 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган објавио је Тендерску 

документацију на Порталу јавних набавки, дана 

23.08.2018. године и истовремено упутио 

обавјештење о покретању поступка на адресе три 

понуђача: „Galax - Niskogradnja“ д.д. Брчко, 

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

Орашје. 

Тендерску документацију са Портала 

јавних набавки преузело је укупно 5 (пет) 

понуђача. 

Комисија за јавну набавку именована је 

Рјешењем начелника општине, број: 02/5-404-61-

3/18 од 31.08.2018. године. 

На адресу Уговорног органа 

благовремено су пристигле 2 (двије) понуде. 

Комисија је благовремено извршила 

отварање пристиглих понуда, дана 06.09.2018. 

године у 11:30
h
. Отварању понуда нису 

присуствовали представници понуђача. Записник 

са отварања понуда је благовремено достављен 

свим понуђачима који су учествовали у поступку 

јавне набавке. 

Комисија за јавну набавку доставила је 

дана 17.09.2018. године Начелнику општине 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-61-6/18 

од 17.09.2018. године и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача, број: 02/5-404-61-7/18 од 

17.09.2018. 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 „Galax - Niskogradnja“ д.д. 

Брчко и „Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина 
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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 

Понуђен

а цијена 

(без 

ПДВ-а) 

Понуђ

ени 

попуст 

Цијена 

са 

урачуна

тим 

попусто

м 

(без 

ПДВ-а) 

1)  

„БИЈЕЉИНА 

ПУТ“ Д.О.О. 

БИЈЕЉИНА 
27.286,60 

КМ 

5%  

1.364,33 

КМ 

25.922,27 

КМ 

2)  

„GALAX – 

NISKOGRAD

NJA“ Д.Д. 

БРЧКО 
28.187,60 

КМ не 
28.187,60 

КМ 

 

 Изабрани понуђач „Бијељина пут“ д.о.о. 

Бијељина је изабран примјењујући критеријум 

најниже цијене, која је понуђена у износу од 

25.922,27 КМ, без урачунатог ПДВ-а, (са 

урачунатим попустом који износи 1.364,33 КМ), 

односно 30.329,05 КМ 

(тридесетхиљадатристотинедвадесетдевет КМ и 

05/100) са урачунатим ПДВ-ом 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-

61-6/18 од 17.09.2018. 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: 02/5-404-61-8/18                  Начелник                                                 

19. септембра 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 од 

раскршћа са примарним локалним путем ЛП15 

Шашуља – Корај, поред читаонице и школе у 

Миросавцима, до раскршћа са примарним 

локалним путем ЛП17. 

 

II 

Предвиђени максимални износ средстава 

за реализацију јавне набавке је 5.945,50 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“. 
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Број: 02/5-404-67-1/18                  Начелник                                                 

17. септембра 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 

асфалтирању дијела локалног пута од раскршћа са 

регионалним путем Р456 Прибој – Лопаре, код 

пословног објекта Гаврић Алексе, према гробљу у 

засеоку „Гудура“ (дужина 70,00 m
1
, ширина 3,00 

m
1
 + 2 x 0,50 m

1 
банкине), одлучено је да се уговор 

додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, након разматрања 

достављене понуде Понуђача, број: 89/18 од 

19.09.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.999,00 КМ, без ПДВ-а, односно 7.018,83 КМ 

(словима: седамхиљадаосамнаест КМ и 83/100). 

 

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 

асфалтирању дијела локалног пута од раскршћа са 

регионалним путем Р456 Прибој – Лопаре, код 

пословног објекта Гаврић Алексе, према гробљу у 

засеоку „Гудура“ (дужина 70,00 m
1
, ширина 3,00 

m
1
 + 2 x 0,50 m

1 
банкине), покренут је Одлуком о 

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

66-1/18 од 14.09.2018. 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 5.999,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

Захтјев за достављање понуде упућен је 

Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 

ЛОПАРЕ, дана 14.09.2018. 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: 02/5-404-66-3/18                  Начелник                                                 

20. септембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

 На основу члана 18. став 2. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, број: 39/14), чланова 59. тачка 18. и 

82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16), Одлуке о дугорочном кредитном задужењу 

општине Лопаре у оквиру Пројекта хитног 

опоравка од поплава“, број: 01/1-022-1-67/15 од 

18.09.2015. године („Службени гласник општине 

Лопаре“, број: 7/15), Одлуке о прихватању 

додатног задужења по Пројекту, број: 01/1-022-1-

14/17 од 10.02.2017. године („Службени гласник 

општине Лопаре“, број: 2/17), Одлуке о 
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прихватању задужења по Пројекту, број: 01/1-022-

1-15/18 од 16.02.2018. године („Службени гласник 

општине Лопаре“, број: 2/18), Уговорa о под-

кредиту између Владе Републике Српске - 

Министарство финансија и општине Лопаре, број: 

02/1-014-11 од 10.02.2016. године, Анекса број: 1. 

уговора о под-кредиту број 18. по „Хитном 

пројекту опоравка од поплава“, број: 02/1-014-11/1 

од 30.05.2017. године и Анекса број: 2. уговора о 

под-кредиту број 18. по „Хитном пројекту 

опоравка од поплава“, број: 02/1-014-42 од 

04.05.2018. године, као и Меморандума о 

разумијевању између Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске, Јединице за координацију 

пољопривредних пројеката и општине Лопаре, 

број: 02/1-014-43 од 07.04.2016. године, Начелник 

општине Лопаре д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о јавној набавци радова 

 

Члан 1. 

 У циљу реализације активности 

предвиђених Пројектом хитног опоравка од 

поплава, одобрава се покретање поступка 

„Санација улица и локалних путева, општина 

Лопаре“ за извођење радова на санацији паркинга 

у градској зони, за извођење радова на санацији 

тротоара у градској зони, за извођење радова на 

санацији саобраћајнице у градској зони, за 

извођење радова на санацији локалних путева у 

више мјесних заједница, на подручју општине 

Лопаре, у временском периоду октобар – 

децембар 2018. године, који је покренуло 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде РС - Јединица за координацију 

пољопривредних пројеката. 

 

Члан 2. 

 Укупна процијењена вриједност јавне 

набавке за извођење радова из члана 1. ове Одлуке 

износи 276.160,00 КМ (са урачунатим ПДВ-ом). 

 

Члан 3. 

 За реализацију ове Одлуке задужена је 

Јединица за координацију пољопривредних 

пројеката при Министарству пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Српске. 

 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

 На основу Споразума о финансирању 

између Свјетске банке - Међународне асоцијације 

за развој (у даљем тексту: ИДА) и Босне и 

Херцеговине по хитном пројекту опоравка од 

поплава, закљученог 21.07.2014. године, 

Пројектног споразума између ИДА и Републике 

Српске, закљученог 04.08.2014. године, 

Супсидијарног споразума између Босне и 

Херцеговине и Републике Српске, закљученог 

дана 27.08.2014. године, Одлуке Народне 

скупштине Републике Српске о прихватању 

задужења по Пројекту („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 63/14), Одлуке Владе 

Републике Српске о алокацији кредитних 

средстава Свјетске банке - Међународне 

асоцијације за развој по хитном пројекту опоравка 

од поплава, број: 04/1-012-2-2351/15 од 

22.10.2015. године („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 89/15), између Владе Републике 

Српске - Министарство финансија и општине 

Лопаре закључен је Уговор о под-кредиту, број: 

18, дана 10.02.2016. године и за набавку радова из 

члана 1. ове Одлуке одобрен је износ од 460.000 

СРД, што је еквивалентно износу cca 1.132.000,00
1 

КМ по курсу Централне банке Босне и 

Херцеговине на дан 11.09.2015. године. Анекс 

број 1. уговора о под – кредиту бр. 18. по „Хитном 

пројекту опоравка од поплава“, број: 02/1-014-11/1 

од 30.05.2017. године закључен је између општине 

Лопаре и Министарства финансија. Министарство 

ставља на располагање Дужнику из 

подкомпоненте 2Б Пројекта – рехабилитација 

локалне јавне инфраструктуре у општинама 

погођеним поплавама намјенски кредит у износу: 

583.959,71
1 

SRD, што је еквивалентно износу сса 

1.454.794,30
2 

КМ на дан 12.01.2017. године. Дана 

06.06.2018. године између Владе Републике 

Српске – Министарство финансија и општине 

Лопаре закључен је Анекс број: 2. уговора о под – 

кредиту бр. 18. по „Хитном пројекту опоравка од 

поплава“, број анекса: 02/1-014-42 од 04.05.2018. 

године. Министарство ставља на располагање 

Дужнику из подкомпоненте 2Б Пројекта – 

рехабилитација локалне јавне инфраструктуре у 

општинама погођеним поплавама намјенски 

кредит у износу: 604.029,71
1 

SDR (словима: 

шестстотиначетирихиљадедвадесетдевет и 71/100 

специјалнихправавучења), што је еквивалентно 

износу сса 1.504.793,85
2 

КМ (словима: 

милионпетстотиначетирихиљадеседамстотинадев

едесеттри и 85/100 конвертибилних марака) на 

дан 12.01.2017. године 

 Укупна средства ће се реализовати у 

складу са предвиђеним роковима и по планираној 
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динамици за извођење радова наведених у члану 

1. ове Одлуке, на основу претходно донесене 

Одлуке о дугорочном кредитном задужењу 

општине Лопаре код Свјетске банке - 

Међународне асоцијације за развој, ради 

обезбјеђења средстава по „Хитном пројекту 

опоравка од поплава“ за финансирање санације и 

реконструкције локалне инфраструктуре 

оштећене усљед поплава, број: 01/1-022-1-67/15 

од 18.09.2015. године („Службени гласник 

општине Лопаре“, број: 7/15), Одлуке о 

прихватању додатног задужења по Пројекту, број: 

01/1-022-1-14/17 од 10.02.2017. године 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 2/17), 

Одлуке о прихватању задужења по Пројекту, број: 

01/1-022-1-15/18 од 16.02.2018. године 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 2/18). 

 У складу са чланом 10. став 1. тачка ц) 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Босне и Херцеговине“, број: 39/14) ова јавна 

набавка је изузета од примјене Закона о јавним 

набавкама. 

  

ПРИЛОГ: 

1. Одлука о дугорочном кредитном задужењу 

општине Лопаре, број: 01/1-022-1-67/15 од 

18.09.2015. године, 

2. Одлука о прихватању додатног задужења  

општине Лопаре по Пројекту, број: 01/1-022-1-

14/17 од 10.02.2017. године и 

3. Одлука о прихватању задужења по Пројекту,  

број: 01/1-022-1-15/18 од 16.02.2018. године 

 

Број: 02/3-014-1/118                  Начелник                                                 

25. септембра 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 санацији 

клизишта на локалном путном правцу од 

раскршћа са примарним локалним путем ЛП15 

Шашуља – Корај, поред читаонице и школе у 

Миросавцима, до раскршћа са примарним 

локалним путем ЛП17, одлучено је да се уговор 

додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ПАПИЛОН“ КОРАЈ - ЧЕЛИЋ, након 

разматрања достављене понуде Понуђача, број: 

106/18 од 17.09.2018. године. 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.945,50 КМ, без ПДВ-а, односно 6.956,24 КМ 

(словима: шестхиљададеветстотинапедесетшест 

КМ и 24/100). 

 

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 од 

раскршћа са примарним локалним путем ЛП15 

Шашуља – Корај, поред читаонице и школе у 

Миросавцима, до раскршћа са примарним 

локалним путем ЛП17, покренут је Одлуком о 

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

67-1/18 од 17.09.2018. 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 5.945,50 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

Захтјев за достављање понуде упућен је 

Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ „ПАПИЛОН“ КОРАЈ - 

ЧЕЛИЋ, дана 17.09.2018. године. 

 

На основу члана 64. став 1. тачка б) 
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Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 

став 2. Правилника о поступку директног 

споразума општине Лопаре, који гласи „Уговорни 

орган бира понуђача на начин који гарантује 

најбољу размјену вриједности за новац. Када води 

преговоре који се односе на приједлог цијене или 

понуде, уговорни орган дјелује у складу са добром 

комерцијалном праксом“, као и Понуде Понуђача 

која у формалном, правном и економском погледу 

одговара захтјевима Уговорног органа, одлучено 

је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Против ове Одлуке може се изјавити 

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

пријема исте.  

 

Број: 02/5-404-67-3/18                  Начелник                                                 

20. септембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

ОГЛАСИ 

 

Одјељење за просторно уређење 

 и стамбено комуналне послове 

 

О Г Л А С 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове Општинске управе 

општине Лопаре , улица Цара Душана број 143 на 

основу рјешења број 05/3-372-9/18 од 26.09.2018.  

године, извршио је у регистру заједница етажних  

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 19 упис лица за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЗГРАДЕ 170“, Лопаре  

са сљедећим подацима: 

 

Назив и сједиште:   Заједница етажних власника 

зграде    „ЗГРАДЕ 170“,    ул  Цара Душана 

број:170   Лопаре.  Регистарски лист број: 19 

Оснивачи:  7 (седам) етажних власника зграде су 

извршили регистрацију ЗЕВ-а  „ЗГРАДА 170“ 

Лопаре  улица Цара Душана 170. 

Заступник: Цвјетко Митровић, предсједник  

Скупштине ЗЕВ, заступа Заједницу самостално и 

без ограничења. 

 

Број: 05/3-372-9/18                  Начелник                                                 

26. септембра 2018. године           Одјељења                          

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