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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 

На основу члана 12.  Закона о 

легализацији бесправно изграђених објеката 

("Службени гласник Републике Српске", 

број:62/18), 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  19. 

сједници, одржаној данa 02.11.2018. године, 

доноси 

 

О Д Л У К У 

о субвенционисању трошкова легализације 

бесправно изграђених  

објеката на подручју општине Лопаре 

 

Члан 1. 
            Овом Одлуком утврђују се услови и начин 

субвенционисања трошкова легализације 

бесправно изграђених  стамбених и стамбено-

пословних објеката бруто грађевинске површине 

мање од 400 м
2
, осим сложених објеката у смислу 

Закона о уређењу простора и грађењу.  

 

Члан 2. 
            Остваривање права на  субвенционисање 

трошкова легализације у смислу ове одлуке може 

се остварити за једну стамбену јединицу и право 

на субвенцију могу остварити:  

 

 

 

 

1. лица у стању социјалне потребе, а која 

су примаоци социјалне помоћи у складу са 

прописима о социјалној заштити,   

2. породице погинулих бораца 

3. ратни војни инвалиди  I  и II категорије 

или чланови  њихових породичних домаћинства,  

4. цивилна лица са инвалидитетом  која су 

у зависности од помоћи и његе другог лица,  

5. борци у смислу Закона о правима 

бораца, војних инвалида и породица погинулих 

бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике 

Српске,  

6. ратни војни инвалици од III до X 

категорије,  

7. избјегла и расељена лица или 

повратници 

8. жене жртве рата,  

 

Члан 3. 
            (1) Лица из члана 2. ове одлуке, могу 

остварити право на субвенцију трошкова 

легализације,  који се односе на:  

 1. накнаду за уређење градског 

грађевинског земљишта и ренту,  

 2. накнаде за легализацију,  

 3. таксу на подношење захтјева за 

легализацију 

            (2) Субвенција трошкова легализације 

може се одобрити у цјелини или у износу од 50% 

од трошкова легализације, у складу са овом 

одлуком.  
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Члан 4. 

 Право на субвенцију трошкова 

легализације у цјелини имају:   

1. лица у стању социјалне потребе, а која 

су примаоци социјалне помоћи у складу са 

прописима о социјалној заштити,   

2. породице погинулих бораца 

3. ратни војни инвалиди  I  и II категорије 

или чланови  њихових породичних домаћинства,  

4. цивилна лица са инвалидитетом  која су 

у зависности од помоћи и његе другог лица,  

5. борци I  и II категорије у смислу Закона 

о правима бораца, војних инвалида и породица 

погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске,  

6. жене жртве рата,  

 

Члан 5. 
            Право на субвенцију трошкова 

легализације  у износу од 50% од трошкова 

легализације за једну стамбену јединицу имају:   

1. борци од III до VII категорије у  смислу 

Закона о правима бораца, војних инвалида и 

породица погинулих бораца Одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске,  

2. ратни војни инвалици од III до X 

категорије,  

3. избјегла и расељена лица или 

повратници 

 

Члан 6. 

            Право на субвенцију трошкова Инвеститор 

или власник објекта који је предмет легализације, 

остварује након што поднесе захтјев  за 

легализацију објекта надлежном Одјељењу за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове Општинске управе Лопаре.  

 

Члан 7. 

            Подносилац захтјева за субвенцију 

трошкова легализације уз захтјев прилаже:  

1.  доказ да је покренут поступак 

легализације,  

2. доказ издат од стране надлежног органа 

да подносилац захтјева припада некој од 

категорија лица из члана 2. ове одлуке.  

 

Члан 8. 

            (1) Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове Општинске управе 

Лопаре, о захтјеву за субвенцију трошкова 

легализације  одлучује у оквиру поступка 

рјешавања предмета легализације, посебним 

закључком, против кога подносилац захтјева има 

право  жалбе Начелнику општине. 

            (2) У поступку одлучивања о субвенцији 

трошкова легализације, надлежни орган ће 

утврдити износ трошкова легализације, а затим 

одредити износ у коме се одобрава субвенција 

трошкова легализације, а преостали износ је 

подносилац захтјева дужан уплатити одмах.    

 

Члан 9. 
            На питања која нису регулисана овом 

одлуком, примјењиваће се одговарајуће одредбе 

закона којим се уређују питања из области 

грађења и легализације објеката.  

 

Члан 10. 

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Лопаре. 

 

Број: 01/1-022-1-117/18                Предсједник                                                

02. новембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

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

и члана 36. Статута општине Лопаре ("Службени 

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

општине Лопаре на 19. сједници одржаној дана 

02.11.2018. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о прихватању  стручног мишљења – 

урбанистичко техничких услова  

 

I 

 Прихвата се стручно мишљење - 

урбанистичко технички услови број:  УТУ-376/18 

од 17.09.2018. године Стевић Мирка из Лопара за 

докуп дијела градског грађевинског земљишта 

означеног као дио к.ч. 351/3, 348/1, 349/18 и 349/1 

К.О. Лопаре Град и формирање нове  грађевинске 

парцеле у Лопарама, а који су урађени од стране 

ЈП “Дирекције за изградњу и развој града” 

Бијељина. 

 

 Са наведеним Стручним мишљењем и 

урбанистичко-техничким условима накнадно ће се 

извршити усклађивање Регулационог плана града 

Лопаре. 

II 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Лопаре". 

 

Број: 01/1-022-1-118/18                Предсједник                                                

02. новембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 
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           На основу члана 39. Закона о локалној 

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

и члана 36. Статута општине Лопаре ("Службени 

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

општине Лопаре на 19. сједници одржаној дана 

02.11.2018. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о прихватању  стручног мишљења – 

урбанистичко техничких услова  

 

I 

 Прихвата се стручно мишљење - 

урбанистичко технички услови број:  УТУ-380/18 

од 05.09.2018. године Божић Слађана из 

Веселиновца, општина Лопаре, за изградњу 

индивидуалног стамбеног објекта у Веселиновцу, 

на земљишту означеном као к.ч. број 1796/3 К.О. 

Лабуцка, а који су урађени од стране ЈП 

“Дирекције за изградњу и развој града” Бијељина. 

 

 Са наведеним Стручним мишљењем и 

урбанистичко-техничким условима накнадно ће се 

извршити усклађивање Регулационог плана града 

Лопаре. 

 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Лопаре". 

 

Број: 01/1-022-1-119/18                Предсједник                                                

02. новембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

           На основу члана 39. Закона о локалној 

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

и члана 36. Статута општине Лопаре ("Службени 

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

општине Лопаре на 19. сједници одржаној дана 

02.11.2018. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о прихватању  стручног мишљења – 

урбанистичко техничких услова  

 

I 

 Прихвата се стручно мишљење и 

урбанистичко-технички услови број: УТУ-410/18 

од 28.09.2018. године МЕЏЛИС ИСЛАМСКЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ЧЕЛИЋ из Челића, за легализацију 

изграђених пратећих и вјерских објеката у Корају, 

на земљишту означеном као к.ч. број 641/2 К.О. 

Корај 2, а који су урађени од стране ЈП 

“Дирекције за изградњу и развој града” Бијељина. 

 

 Са наведеним Стручним мишљењем и 

урбанистичко-техничким условима накнадно ће се 

извршити усклађивање Регулационог плана града 

Лопаре. 

 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Лопаре". 

 

Број: 01/1-022-1-120/18                Предсједник                                                

02. новембра  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 19. 

сједници одржаној дана 02.11.2018. године,  

доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 

о исправци грешке у рјешењу  

број: 05/475-90/97 од 14.06.2002. године 

  

У ставу 1. диспозитива  рјешења 

Скупштине општине Лопаре, број: 05/475-90/97 од 

14.06.2002. године, умјесто ријечи: ''- к.ч. број дио 

324/2''  треба  да стоји:''- к.ч. број. 324/21''. 

Овај закључак је саставни дио рјешења 

број: 05/475-90/97 од 14.06.2002. године. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Рјешењем Скупштине општине Лопаре, 

број: 05/475-90/97 од 14.06.2002. године, 

Стјепановић Звонку из Лопара је у сврху уређења 

грађевинске парцеле додијељено грађевинско 

земљиште друштвене својине.  На основу увида у 

предметно рјешење и катастарске податке 

утврђено је да је у рјешењу погрешно наведен 

број парцеле, због чега се предметно рјешење не 

може књижити код надлежног органа за геодетске 

и имовинско-правне послове.  

На основу увида у документацију 

закључено је да је потребно исправити утврђену 

грешку у рјешењу, те је одлучено као у 

диспозитиву.  

 

Против овог закључка није допуштена 

жалба. 

 

Број: 01/1-022-1-121/18                Предсједник                                                

02. новембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 



Страна 4                            Службени гласник општине Лопаре – број 13.                 09.11.2018. 

 

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 19. 

сједници одржаној дана 02.11.2018. године,  

доноси 

ЗАКЉУЧАК 

о исправци грешке у рјешењу 

 број:475-04/12-1 од 31.05.1989. године 

  

У ставу 1. диспозитива  рјешења 

Скупштине општине Лопаре, број: 475-04/12-1 од 

31.05.1989. године, умјесто ријечи: ''- к.ч. број 

697/18''  треба  да стоји:''- к.п. број 697/23''. 

Овај закључак је саставни дио рјешења 

број: 475-04/12-1 од 31.05.1989. године. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Рјешењем Скупштине општине Лопаре, 

број: 475-04/12-1 од 31.05.1989. године, Тешић 

Драгану из Лопара је у сврху изградње 

породично-стамбеног објекта додијељено 

грађевинско земљиште друштвене својине.  На 

основу увида у предметно рјешење и катастарске 

и грунотвне податке о непокретностима,  

утврђено је да је у рјешењу погрешно наведен 

број парцеле, због чега се предметно рјешење не 

може књижити код надлежног органа за геодетске 

и имовинско-правне послове.  

На основу увида у документацију 

закључено је да је потребно исправити утврђену 

грешку у рјешењу, те је одлучено као у 

диспозитиву.  

 

Против овог закључка није допуштена 

жалба. 

 

Број: 01/1-022-1-122/18                Предсједник                                                

02. новембра  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 19. сједници, 

одржаној дана 02.11.2018. године, доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о продаји непосредном погодбом 

 градског грађевинског земљишта  

 у својини општине Лопаре 

Члан 1. 

Продаје се непосредном погодбом, 

неизграђено градско грађевинско земљиште, 

означено као к.п. бр.713/20 површине 720 м
2
, 

настала цијепањем  к.п. број 713/1, уписана у 

посједовни лист број 212 КО Лопаре град, а која 

по земљишнокњижним подацима одговара 

парцели означеној као к.п. бр. 124/11 СП у 

површини  од 720 м
2
,  настала цијепањем од 

к.п.бр. 124/2 СП и уписанa у зк.ул. бр. 633 КО 

Лабуцка, као својина општине Лопаре у дијелу 

1/1.   

Укупна површина земљишта које се 

продаје износи 720 м
2
. 

Члан 2. 

Земљиште из претходног члана, продаје 

се ради комплетирања грађевинске парцеле, у 

свему према Одлуци о прихватању стручном 

мишљења – урбанистичко техничких услова, број: 

01/1-022-1-101/18 од 25.07.2018. године,  

непосредном погодбом  Станојевић Воји  из 

Лопара, по цијени од 7,00 конвертибилних марака 

по квадратном метру, односно 5.040,00 (словима: 

петхиљадачетрдесет) 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 земљишта 

описаног у члану 1. овог уговора.  

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у ''Службеном 

гласнику општине Лопаре''.  

 

Број: 01/1-022-1-123/18                Предсједник                                                

02. новембра  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 19. сједници, 

одржаној дана 02.11.2018. године, доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о замјени и продаји непокретности између 

општине Лопаре и Петровић Јоке из Лопара 
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Члан 1. 

1. Мијења се дио непокретности, означене 

као к.п.бр. 384/6 зв. "Брезовача", у 

површини од 3 м
2
 уписане у посједовни 

лист број 212 К.О. Лопаре град на име 

општине Лопаре у дијелу 1/1, за 

непокретност, означену као  к.п. број: 

378/4  у површини од 3 м
2
 уписану у 

посједовни лист број: 397 КО Лопаре 

град, на име Петровић Јоке из Лопара у 

дијелу 1/1. 

2. Продаје се непосредном погодбом, дио 

непокретности  означене као  к.п.бр. 384/6 

зв. "Брезовача", површине 13 м
2
 уписане 

у Посједовни лист број 212 К.О. Лопаре 

град на име општине Лопаре у дијелу 1/1.  

 

Члан 2. 

          Замјена и продаја непокретности се врши у  

свему према Одлуци о прихватању стручном 

мишљења – урбанистичко техничких услова, број: 

01/1-022-1-100/14 од 26.08.2014. године. 

 

Члан 3. 

          Непокретност из  члана 1. тачка 1. мијењују 

се између општине Лопаре и Петровић Јоке, док 

се непокретност из члана 1. тачка 2.  продаје ради 

комплетирања грађевинске парцеле, непосредном 

погодбом  Петровић Јоки   из Лопара, по цијени 

од 20,00 конвертибилних марака по квадратном 

метру, односно 260,00 (словима: двјестoшездесет) 

конвертибилних марака за предметну 

непокретност. 

 

Члан 4. 

          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 замјени  и  продаји 

непокретности описаних у члану 1. овог уговора.  

 

Члан 5. 

          Општина Лопаре је сагласна да се након 

закључења нотарског уговора, Петровић Јока из 

Лопара, може укњижити као посједник у дијелу 

1/1 на цјелокупној непокретности означеној као 

к.п. бр. 384/6 КО Лопаре град  у површини од 16 

м
2
.  

 

Члан 6. 

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у ''Службеном гласнику 

општине Лопаре''. 

 

Број: 01/1-022-1-124/18                Предсједник                                                

02. новембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

               На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 

Српске'', број:97/16), члана 43. став 1. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, број 40/13 и 3/16) и члана 36. 

Статута општине Лопаре (''Службени гласник 

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

Лопаре на 19. сједници, одржаној 02.11.2018. 

године, доноси 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 о именовању Савјета плана за праћење израде 

Зонинг плана подручја посебне намјене 

туристичко-рекреационо-излетничког  

центра „Бусија“ 

 

I 

               Именује се Савјет плана за праћење 

израде Зонинг плана подручја посебне намјене  

туристичко-рекреационо-излетничког центра 

„Бусија“  (у даљем тексту: Савјет плана). 

 

II 

У Савјет плана именују се: 

 

1. Слободан Симикић - Туристичка организација 

Лопаре, 

2. Душан Крајишник – Шумско газдинство 

''Мајевица'' Лопаре 

3. Владимир Јовић – Полицијска станица Лопаре 

4. Желимир Нешковић – Дом здравља ''Лопаре'' 

Лопаре 

5. Миљенко Мићић – Електро-Бијељина а.д. – 

Пословница  Лопаре 

6. Лазар Стевановић – Ловачко удружење 

''Мајевица'' Лопаре 

7. Миле Митрић – Општинска управа општине 

Лопаре 

 

III 

               Савјет плана прати израду Зонинг плана 

подручја посебне намјене  туристичко-

рекреационо-излетничког центра „Бусија“, те 

прати вођење јавне расправе и усаглашавање 

ставова и интереса током израде  документа 

просторног уређења, заузима стручне ставове о 

питањима општег, привредног и просторног 

развоја подручја за који се документ доноси, 

заузима стручне ставове у погледу рационалности 

и квалитета предложених планских рјешења и 

врши друге послове у складу са Законом о 

уређењу простора и грађењу.  
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IV 

               Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-125/18                Предсједник                                                

02. новембра  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 19. 

сједници одржаној дана 02.11.2018. године,  

доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 

о исправци грешака у рјешењу  

број:08/2-475-93 од 31.05.1990. године  

 

У ставу 1. диспозитива  рјешења 

Скупштине општине Лопаре, број:08/2-475-93 од 

31.05.1990. године, исправљају се грешке, те 

умјесто ријечи: 

  

- ''-дио к.ч. број  584/3''  треба  да стоји:''- 

к.ч. број. 584/27 и к.ч.број 584/28'', 

- ''зк.ул. број 51'' треба да стоји ''зк.ул. 

број 103, к.ч. број 132/19 СП и к.ч.број 132/27''.  

 У ставу 2. диспозитива умјесто ријечи: 

''зк.ул. број 51'' треба да стоји ''зк.ул. број 103, к.ч. 

број 132/19 СП и к.ч. број 132/27 СП''. 

  

Овај закључак је саставни дио рјешења 

број:08/2-475-93 од 31.05.1990. године. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Рјешењем Скупштине општине Лопаре, 

број: 08/2-475-93 од 31.05.1990. године, Лазић  

Цвијетину из Милина Села и Јањић Ристи из 

Пипера  је у сврху изградње занатске радње 

додијељено грађевинско земљиште друштвене 

својине. На основу увида у предметно рјешење, те  

катастарске и грунтовне  податке, утврђено је да 

су у рјешењу погрешно наведени број парцеле и 

број земљишнокњижног улошка, због чега се 

предметно рјешење не може књижити у 

катастарске и земљишне књиге код надлежног 

органа за геодетске и имовинско-правне послове.  

На основу увида у документацију 

закључено је да је потребно исправити утврђене 

грешке у рјешењу, те је одлучено као у 

диспозитиву.  

 

Против овог закључка није допуштена 

жалба. 

 

Број: 01/1-022-1-126/18                Предсједник                                                

02. новембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 13. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

са чланом 36. став 2. тачка 13. Статута општине 

Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 6/17), Скупштина општине Лопаре, на 19. 

сједници одржаној дана 02.11.2018. године, 

доноси 

О Д Л У К У 

о преносу права својине  

 

I 

 Преноси се право својине, без накнаде, са 

општине Лопаре на општину Љубиње, на 

ватрогасном возилу следећих карактеристика: 

   

ВРСТА ВОЗИЛА: Н2 – Теретно возило 

МАРКА ВОЗИЛА: ''ДЕНИС'' 

ТИП ВОЗИЛА: Специјално навално  

ватрогасно возило 

ОБЛИК КАРОСЕРИЈЕ: СГ – специјално   

БРОЈ ШАСИЈЕ: РС237Р3Б400 

БРОЈ МОТОРА: 44254346 

МАСА ВОЗИЛА: 4.500 кг 

ДОПУШТЕНА НОСИВОСТ: 2.000 

БРОЈ СЈЕДИШТА: 6 

ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ: 1989 год. 

СНАГА МОТОРА: 60 KW 

ЗАПРЕМИНА МОТОРА: 1.750 cm
3
 

БРОЈ РЕГИСТРАЦИЈЕ: А09-Е-170 

РЕГИСТРОВАНО ДО: 24.02.2019. год. 

 

II 

 Све евентуалне трошкове који настану 

око провођења ове Одлуке сносиће 

Поклонопримац – општина Љубиње. 

 

III 

Овлашћује се Начелник општине да 

закључи Уговор о поклону возила из тачке I ове 

Одлуке општини Љубиње.  

  

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у ''Службеном 

гласнику општине Лопаре''. 

 

Број: 01/1-022-1-127/18                Предсједник                                                

02. новембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 
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На основу члана 16. став 1. Закона о 

систему јавних служби (Службени гласник 

Републике Српске, број: 68/07 и 109/12) и члана 

36.  Статута општине Лопаре (''Службени гласник 

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

општине Лопаре на 19. сједници одржаној 

02.11.2018. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора  

ЈЗУ Апотека ''Лопаре'' Лопаре 

 

           1. Разрјешавају се дужности чланови  

Управног одбора ЈЗУ Апотека ''Лопаре'' Лопаре: 

 

1. Далибор Радић из Бобетиног Брда 

2. Стана Петровић из Миросаваца 

3. Зорица Пајкановић из Лопара 

 

           2. 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: 

           Скупштина општине Лопаре је на 6. 

сједници одржаној 31.03.2017. године,  рјешењем 

број: 01/1-022-1-48/17 именовала управни одбор 

ЈЗУ Апотека ''Лопаре'' Лопаре у који су именована 

лица наведена у диспозитиву овог рјешења.  

 Скупштина општине Лопаре је на 16. 

сједници, одржаној 15.06.2018. године, донијела 

Одлуку о престанку рада   и покретању поступка 

ликвидације јавне здравствене установе Апотека 

''Лопаре'' Лопаре (''Службени гласник општине 

Лопаре'', број 7/18), након чега је Окружни 

привредни суд у Бијељини рјешењем број 59 0 Л 

033164 18 Л од 12.10.2018. године, отворио 

поступак ликвидације над ЈЗУ Апотека ''Лопаре'' 

Лопаре.  

          Како отварањем стечајног или 

ликвидационог поступка престају дужности 

органа управљања над субјектом стечаја или 

ликвидације,  Скупштина општине Лопаре је на 

19. сједници одржаној 02. новембра 2018. године, 

донијела рјешење као у диспозитиву.  

 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 

против истог се не може уложити жалба, али се 

може покренути управни спор пред Окружним 

судом у Бијељини у року од 30 дана од дана 

достављања овог рјешења.  

 

Број: 01/1-022-1-129/18                Предсједник                                                

02. новембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

На основу члана 16. став 1. Закона о 

систему јавних служби (Службени гласник 

Републике Српске, број: 68/07 и 109/12) и члана 

36.  Статута општине Лопаре (''Службени гласник 

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

општине Лопаре на 19. сједници одржаној 

02.11.2018. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора  

ЈЗУ Апотека ''Лопаре'' Лопаре 

 

1. Душка Нешковић из Лопара, 

разрјешава се дужности директора ЈЗУ Апотека 

''Лопаре'' Лопаре. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено  у ''Службеном 

гласнику општине Лопаре''. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

           Скупштина општине Лопаре је на 6. 

сједници одржаној 31.03.2017. године,  рјешењем 

број: 01/1-022-1-36/17 именовала Душку 

Нешковић из Лопара за директора ЈЗУ Апотека 

''Лопаре'' Лопаре.  

 Скупштина општине Лопаре је на 16. 

сједници, одржаној 15.06.2018. године, донијела 

Одлуку о престанку рада   и покретању поступка 

ликвидације јавне здравствене установе Апотека 

''Лопаре'' Лопаре (''Службени гласник општине 

Лопаре'', број 7/18), након чега је Окружни 

привредни суд у Бијељини рјешењем број 59 0 Л 

033164 18 Л од 12.10.2018. године, отворио 

поступак ликвидације над ЈЗУ Апотека ''Лопаре'' 

Лопаре.  

          Како отварањем стечајног или 

ликвидационог поступка престају дужности 

органа управљања над субјектом стечаја или 

ликвидације,  Скупштина општине Лопаре је на 

19. сједници одржаној 02. новембра 2018. године, 

донијела рјешење као у диспозитиву.  

 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 

против истог се не може уложити жалба, али се 

може покренути управни спор пред Окружним 

судом у Бијељини у року од 30 дана од дана 

достављања овог рјешења.  

 

Број: 01/1-022-1-130/18                Предсједник                                                

02. новембра  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 35. Статута општине 
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Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 

број: 4/14 и 11/14), Скупштина општине Лопаре, 

на 19. сједници, одржаној дана 02.11.2018. године,  

д о н о с и 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о разрјешењу дужности начелника  

Одјељења за општу управу  

општинске управе Лопаре 

  

 Давор Михајловић из Лопара, разрјешава 

се  дужности начелника Одјељења за општу 

управу Општинске управе Лопаре.  

Права по основу радног односа и 

престанка дужности именованом из претходног 

става, утврдиће надлежни орган у складу са 

Законом. 

 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 

Скупштина општине Лопаре је рјешењем 

број 01/1-022-1-24/17 од 31.03.2017. године, на 

приједлог начелника општине Лопаре, именовала 

Давора Михајловића из Лопара, за начелника 

Oдјељења за општу управу Општинске управе 

Лопаре. 

 На 19. сједници Скупштине општине 

Лопаре, која је одржана 02.11.2018. године, након 

дискусије у оквиру разматрања  5. тачке дневног 

реда 19. Сједницe Скупштине општине Лопаре: 

''Разматрање Извјештаја о остваривању права 

грађана у управном и другим поступцима код 

надлежних општинских органа'', Начелник 

општине Лопаре је предложио, да Давора 

Михајловића, начелника Одјељења за општу 

управу  Општинске управе Лопаре, Скупштина 

општине Лопаре разријеши дужности.  

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи прописано је да Скупштина 

општине именује и разрјешава начелнике 

одјељења или служби јединица локалне 

самоуправе, док је чланом 59. став 1. тачка 9. 

прописано да Начелник општине предлаже 

разрјешење и именовање начелника одјељења или 

служби. 

Скупштина општине Лопаре  је након  

гласања о приједлогу Начелника општине Лопаре,  

донијела рјешење као у диспозитиву.  

 Против овог рјешења може се изјавити 

жалба одбору за жалбе општине Лопаре у року од 

15 дана од дана достављања рјешења.  

 

Број: 01/1-022-1-131/18                Предсједник                                                

02. новембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

             На основу члана 39. Закона о локалној 

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

и члана 36. Статута општине Лопаре ("Службени 

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

општине Лопаре на 19. сједници одржаној дана 

02.11.2018. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о прихватању  стручног мишљења – 

урбанистичко техничких услова  

 

 

I 

 Прихвата се стручно мишљење - 

урбанистичко технички услови број:  УТУ-404/18 

од 23.10.2018. године Максимовић Васе из Лопара 

за изградњу помоћног објекта у Лопарама на 

земљишту означеном као к.ч. број 338/5 К.О. 

Лопаре град, а који су урађени од стране ЈП 

“Дирекције за изградњу и развој града” Бијељина. 

 

 Са наведеним Стручним мишљењем и 

урбанистичко-техничким условима накнадно ће се 

извршити усклађивање Регулационог плана града 

Лопаре. 

 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Лопаре". 

 

Број: 01/1-022-1-132/18                Предсједник                                                

02. новембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

            На основу члана 39. Закона о локалној 

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

и члана 36. Статута општине Лопаре ("Службени 

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

општине Лопаре на 19. сједници одржаној дана 

02.11. 2018. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о прихватању  стручног мишљења – 

урбанистичко техничких услова  

 

I 

 Прихвата се стручно мишљење - 

урбанистичко технички услови број:  УТУ-445/18 

од 30.10.2018. године Симић Славка, за 

формирање грађевинских парцела (план 

парцелације) у оквиру катастарске парцеле 

означене као к.ч. број 772/5 К.О. Лопаре град у 

Лопарама, а који су урађени од стране ЈП 

“Дирекције за изградњу и развој града” Бијељина. 
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 Са наведеним Стручним мишљењем и 

урбанистичко-техничким условима накнадно ће се 

извршити усклађивање Регулационог плана града 

Лопаре. 

II 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Лопаре". 

 

Број: 01/1-022-1-133/18                Предсједник                                                

02. новембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 58. 

Закона о социјалној заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 37/12 и 90/16), чланова 

4., 15., 16., 17., 18., и 19. Правилника о процјени 

потреба дјеце и омладине са сметњама у развоју 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

117/12 и 16/18) и члана 36. став 2. тачка 9. Статута 

општине Лопаре („Службени гласник општине 

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

на 19. сједници одржаној 02.11.2018. године, 

доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о разрешењу чланова Првостепене стручне 

комисије о процјени потреба и усмјеравања  

дјеце и омладине са сметњама у развоју 

 

I 

 Разрешавају се чланови Првостепене 

стручне комисије о процјени потреба и 

усмјеравања дјеце и омладине са сметњама у 

развоју (у даљем тексту: Стручна комисија) и то: 

 

1. Илија Јовић, доктор породичне 

медицине из Лопара и 

2. Душица Бошковић, дипломирани 

дефектолог из Бруснице. 

 

II 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном  

гласнику  општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-134/18                Предсједник                                                

02. новембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 58. 

Закона о социјалној заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 37/12 и 90/16), чланова 

4., 15., 16., 17., 18., и 19. Правилника о процјени 

потреба дјеце и омладине са сметњама у развоју 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

117/12 и 16/18) и члана 36. став 2. тачка 9. Статута 

општине Лопаре („Службени гласник општине 

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

на 19. сједници одржаној 02.11.2018. године, 

доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Првостепене стручне 

комисије о процјени потреба и усмјеравања 

дјеце и омладине са сметњама у развоју 

 

I 

 Именују се чланови Првостепене стручне 

комисије о процјени потреба и усмјеравања дјеце 

и омладине са сметњама у развоју (у даљем 

тексту: Стручна комисија) и то: 

 

1. Нина Благојевић, доктор породичне 

медицине из Козјака и 

2. Адријана Ковач, дипломирани 

дефектолог из Бијељине. 

 

II 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном  

гласнику  општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-135/18                Предсједник                                                

02. новембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

________________________________________________________________________________________ 

На основу члана 6. и 21. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број: 

124/11 и 100/17) и члана 36. Статута општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, број: 16/17), 

Скупштина општине Лопаре на 19. сједници одржаној 02.11.2018. године, донијела је 

 

П Р О Г Р А М 

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

УВОД 

Програм заједничке комуналне потрошње дефинише потребе грађана из области комуналних дјелатности у 
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сврху квалитетнијег и садржајнијег живљења у средини за коју се програм доноси. 

Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/11 и 100/17) 

утврђене су комуналне дјелатности од посебног јавног интереса, организација обављања комуналних 

дјелатности и начин њиховог финансирања. 

Општина је надлежна да обезбјеђује организовано обављање комуналних дјелатности. 

Програмом заједничке комуналне потрошње за 2019. годину утврђује се обим и начин обављања дјелатности 

заједничке комуналне потрошње, одржавање комуналних објеката и уређаја, те потребна средства за 

остваривање циљева предвиђених програмом. 

 

СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Средства за обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се у буџету 

општине из: 

- комуналне накнаде, 

- дијела накнада за коришћење добара од општег интереса, 

- дијела прихода од пореза на непокретности и 

- дијела накнаде за дате концесије. 

 

ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 

Под дјелатностима заједничке комуналне потрошње подразумијева се: 

- чишћење јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима, 

- одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима, 

- чишћење, одржавање и уређење јавних зелених површина у насељеним мјестима, 

- одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина, 

- одржавање и финансирање трошкова јавне расвјете у насељеним мјестима, 

- одржавање и модернизација комуналне опреме - објеката заједничке комуналне потрошње и 

- друге комуналне активности (помоћ/подршка заједницама етажних власника, сахрана незбринутих 

лица, нумерација објеката и сл.). 

-  

1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 

Чишћење јавних саобраћајних површина у граду обухвата извођење сљедећих радова: 

- Чишћење улица, паркинга, тротоара, платоа и уличног појаса од комуналног отпада, 

- Чишћење улица, паркинга, тротоара, платоа и уличног појаса од земље, пијеска и шљунка (уклањање 

траве, земље и пијеска поред ивичњака), 

- Прање улица, паркинга, тротоара и платоа, 

- Уклањање плаката са објеката у подручју јавне саобраћајне површине, 

- Уклањање угинулих и прегажених животиња као и животиња луталица и 

- Чишћење платоа и тротоара од снијега и леда – зимска служба. 

1.1. Чишћење улица, паркинга, тротоара, платоа и уличног појаса од комуналног отпада (обични 

улични отпад, отпаци из возила који настају обављањем одређених активности и сезонски 

отпад) 

Чишћење улица и тротоара односи се на ручно сакупљање комуналног отпада и врши се по правилу 

од 15.3. – 15.11. текуће године, односно и у преостала 4 мјесеца који се третирају као период зимске 

службе уколико су временски услови такви да нема потребе за обављањем радова зимске службе. 

Чишћење и ручно прикупљање комуналног отпада с уличног појаса и улица које се чисте вршиће се 

према динамици чишћења на утврђеној ефективној површини по одређеним приоритетима који су 

табеларно приказани и то: 

Ред. 

бр. 
Чишћена површина 

Дужина 

у m
1
 

Површина у m
2 

- укупно 

Површина у 

m
2 
- 

ефективно 

Површина у 

m
2 
- укупно 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

            

  Прва зона чишћења     4. х 0,05 (5 

%) 

5. х 15 (6) 

1. Улица „Цара Душана“ - изабрана 

површина   1.320 66 1.008 

  Улица „Цара Душана“ - остатак 2.980 18.990 950 5.697 
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улице 

    Укупно: 20.310 1.016 6.705 

            

  Друга зона чишћења     4. х 0,05 (5 

%) 

5. х 6 

2. Улица „Вука Стефановића 

Караџића”  357 2.142 107 643 

3. Улица „Треће мајевичке бригаде”  745 4.470 224 1.341 

4. Улица „Мајке Ангелине“  562 3.372 169 1.012 

    Укупно: 9.984 499 2.995 

            

    Укупно: 30.294 1.515 9.700 

- Простор испред „Дома културе“ - око споменика у центру Лопара и простор испред зграде 

Општинске управе – чишћење петнаест пута у току сезоне, 

- улица бр. 1. (у табели) чистиће се шест пута у току сезоне, 

- улице 2. – 4. (у табели) чистиће се шест пута у току сезоне. 

Чишћење тротоара и паркинга вршиће се у складу са динамиком чишћења улице којој припадају. 

Рачуна се да се ефективно чисти 5% од укупне површине наведене саобраћајне шест пута у току 

сезоне. Динамика чишћења и прикупљања отпадака утврдиће се заједно са извођачем. Обавеза 

извођача радова је и да по налогу стручног лица Одјељења за стамбено–комуналне послове изврши и 

цјелокупно чишћење отпадака са свих јавних површина у граду као и послије елементарних непогода, 

односно повећаног обима коришћења јавних површина. 

1.2. Чишћење улица, паркинга, тротоара, платоа и уличног појаса од земље, траве, пијеска и 

шљунка  

Чишћење улица, платоа, паркинга и тротоара од наноса и траве подразумијева: 

а) ручно чишћење асфалтних површина уз ивичњаке од наноса блата, пијеска и шљунка, на 

ефективној површини чишћења датој у сљедећој табели. 

Ред. 

бр. 
Чишћена површина 

Дужина 

у m
1
 

Површина у 

m
2
 

Површина у m
2 
- 

ефективно 

Површина у 

m
2 
- укупно 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

        4. х 0,15 (15 %) 5. х 6 

01. Улица „Цара Душана“ 1.100 5.500 825 4.950 

02. Улица „Вука Стефановића 

Караџића”  357 1.785 268 1.607 

03. Улица „Треће мајевичке бригаде”  745 3.725 559 3.353 

04. Улица „Мајке Ангелине“  562 2.810 422 2.529 

05. Улица „Десанке Максимовић“  132 396 59 356 

06. Улица „Доситеја Обрадовића” 483 1.932 290 1.739 

   Укупно: 

 

16.148 2.422 14.533 

Рачуна се да се ефективно чисти по 15% површине коловоза уз ивичњаке дуж цијеле улице и то 6 пута 

у сезони. 

б) Сезонски отпад (пијесак и ситни камени агрегат послије зимске службе у прољеће) сакупљаће се са 

2.400 m
2
 након завршетка зимске службе. 

1.3. Прање улица, паркинга, тротоара и платоа 

Прање улица, паркинга, тротоара и платоа предвиђено је да се врши на оним јавним површинама код 

којих је ријешено питање одводње. Прање јавних површина обављаће се машински, ауто - цистерном 

у периоду од 01.05. до 30.10. текуће године. Приликом прања улица потребно је користити и 

капацитете које посједује Ватрогасна једница у Лопарама да би се оствариле уштеде на овој буџетској 

ставци.  

Прање саобраћајних површина ће се вршити редовно и по потреби - Налогом надлежног органа, у 

годишњем обиму од 8.000 m
2
. 

1.4. Уклањање плаката са огласних табли и објеката у подручју јавне саобраћајне површине 

Ова ставка обухвата редовно уклањање плаката са огласних табли у површини од 80 m
2
 у улици Цара 

Душана. Уклањање плаката вршити једном мјесечно. За уклањање наведених плаката предвиђено је 48 

радних сати годишње. 
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Поред редовног уклањања плаката, вршиће се и ванредно уклањање истих у периоду избора, како 

републичких, тако и локалних, као и приликом одређених манифестација које се одржавају у граду 

Лопаре. За уклањање наведених плаката предвиђено је 60 радних сати годишње што одговара 

огласним површинама од око 100 m
2
. 

1.5. Уклањање угинулих и прегажених животиња као и животиња луталица 

Овим Програмом планирају се средства за одвоз угинулих и прегажених животиња као и животиња 

луталица (око 40 животиња на годишњем нивоу) на урбаном подручју насеља, а према динамици која 

је диктирана стварним потребама. 

1.6. Дератизација 

Дератизација је скуп мјера и поступака који се проводе у сврху смањења популације штетних глодара 

(штакора, мишева и мишоликих глодара). Сузбијање и смањење популације штетних глодара проводи 

се биолошким, механичким и хемијским мјерама. Законом о заштити становништва од заразних 

болести („Службени гласник РС“, број: 14/10) прописана је обавеза дератизације на јавним и 

приватним површинама, те у објектима у којима постоји могућност размножавања глодара који 

преносе заразне болести. Надлежни орган Општинске управе организује спровођење опште 

систематске дератизације за своје подручје (најмање два пута годишње у насељеним мјестима - јесења 

и прољећна дератизација), врши избор извођача и финансира трошкове провођења на одређеним 

јавним мјестима. Ова ставка обухвата и дератизацију објеката кишне канализације. 

1.7. Чишћење платоа и тротоара од снијега и леда – зимска служба 

Радови у оквиру зимске службе одвијају се у периоду од 01. јануара до 15. марта и од 15. новембра до 

31. децембра текуће године, односно може трајати и дуже, а у зависности од временских услова.  

У оквиру зимске службе ангажоваће се радна снага и механизација, а обављаће се сљедећи радови: 

уклањање снијега с коловоза градских улица, паркинга и тротоара (одстрањивање снијега почиње 

правовремено тако да висина снијега не прелази 5 cm), посипање залеђеног коловоза мјешавином 

агрегата са индустријском соли, према приоритетима улица који ће се дефинисати уговором. Цијена за 

уклањање снијега формира се на бази ефективног радног часа или по јединице мјере: 1 m
1
; 1 m

2
; 1 km, 

а за посипање на бази 1 m³ утрошеног абразивног материјала, зависно од процедуре јавних набавки 

којим се дефинише и иста ће за предвиђене послове бити дефинисана уговором са изабраним 

извођачем. 

Чишћење снијега са јавних саобраћајних површина машинским и ручним путем. 

Машинско чишћење врши се како је дато у сљедећој табели: 

Ред. 

бр. 
Чишћена површина 

Дужина 

у m
1
 

Површина у m
2
 

Површина у m
2 

- укупно 

1. 2. 3. 4. 5. 

  Машинско чишћење     4. х 8 (3) 

01. Улица „Треће мајевичке бригаде”  745 3.725 29.800 

02. Улица „Мајке Ангелине“  562 2.810 22.480 

03. Улица „Степе Степановића“  286 1.144 9.152 

04. Улица „Мајевичких бригада“  390 1.560 12.480 

05. Улица „Краља Петра I“  122 488 3.904 

06. Улица „Десанке Максимовић“  132 528 4.224 

07. Улица „Цара Лазара“  351 1.404 11.232 

08. Улица „Живојина Мишића”  385 1.540 12.320 

09. Улица „Доситеја Обрадовића” 483 1.932 15.456 

10. Улица „Николе Тесле”  258 774 6.192 

11. Улица „Милоша Црњанског”  741 2.223 17.784 

12. Улица „Петра Кочића”  183 549 4.392 

13. Улица „Исидоре Секулић”  95 285 2.280 

14. Улица „Јована Дучића”  92 276 2.208 

15. Улица „Краља Милутина”  205 615 4.920 

16. Улица „Васе Пелагића”  149 447 3.576 

17. Улица „Милоша Обилића”  206 618 4.944 

18. Улица „Радомира Путника”  74 222 1.776 

19. Улица „Владике Његоша''  173 519 4.152 

20. Улица „Видовданска“  182 546 4.368 
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21. Улица „Николаја Велимировића”  276 828 6.624 

22. Улица „Николе Пашића”  1.237 3.711 29.688 

23. Улица „Патријарха Павла“  375 1.125 9.000 

24. Примарни локални путеви и улице у 

насељима Прибој и Корај 164.190 492.570 1.477.710 

   Укупно: 

 

520.439 4.163.512 

Ручно чишћење тротоара у улици Цара Душана предвиђено је у укупној количини од (180 радних 

сати).  

а) Машинско чишћење снијега врши се са коловоза локалних путева и градских улица и исто обухвата 

радове на чишћењу снијега са одбацивањем истог у страну, евентуално посипање залеђених површина 

мјешавином агрегата (гранулације 2 - 4 mm) са индустријском соли, а према налогу надлежног 

општинског органа. У недостатку соли може се посипати само каменим агрегатом, односно пијеском. 

Претпоставља се да ће учесталост чишћења улица у Лопарама бити 8 (осам) пута на годишњем нивоу, 

док ће учесталост чишћења улица у Прибоју и Корају, као и примарних локалних путева бити 3 (три) 

пута на годишњем нивоу. 

Чишћење паркинга од снијега вршиће се у оквиру одржавања локалних путева и градских улица на 

подручју општине Лопаре. Динамика чишћења паркинга одговара динамици чишћења саобраћајне 

површине којој паркинг припада. 

б) Ручно чишћење снијега и леда обухвата радове на чишћењу снијега и леда са одбацивањем у страну 

са платоа и тротоара и посипање залеђених површина мјешавином агрегата (гранулације 2 - 4 mm) са 

индустријском соли, према налогу надлежног органа, укључујући и обавезно чишћење/уклањање 

посутог абразивног материјала од стране извођача радова након престанка потребе за истим, тј. након 

завршетка зимске службе. 

 

2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 

У оквиру одржавања јавних саобраћајних површина, планира се обављање сљедећих радова: 

2.1. Уређење хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације врши се у складу са саобраћајним 

пројектом за подручје града. Уређење обухвата исцртавање хоризонталне саобраћајне сигнализације, 

као и набавку и постављање саобраћајних знакова који недостају према саобраћајном пројекту, по 

врстама и према утврђеном приоритету, а на основу праћења стања саобраћајне сигнализације у граду. 

План уређења саобраћајне сигнализације дат је у сљедећој табели. 

Ред. бр. Активност Ј. мј. Количина 

01. Занављање постојеће хоризонталне сигнализације m² 75,00 

02. Исцртавање нове саобраћајне сигнализације m² 300,00 

03. Занављање вертикалне саобраћајне сигнализације ком 40,00 

2.2. Санација „ударних рупа“ на асфалтним саобраћајницама и тротоарима у насељеним мјестима гдје се 

укаже потреба у површини до 500 m
2
. Спецификација потребних радова ће се утврдити послије зиме и 

лоших временских услова који су главни узрочници настанка деформација на асфалтним површинама. 

2.3. Стање макадамских улица, односно локалних путева, у насељеним мјестима утврдиће се одмах 

послије зимског периода, те по стварним потребама сачинити и предузети одређене мјере санације 

истих насипањем и планирањем одговарајућим материјалима до 1.700 m
3
 како би се наведене 

саобраћајне површине могле адекватно користити. 

3. ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 

Под одржавањем и уређењем јавних зелених површина подразумијева се чишћење, кошење и 

сакупљање траве и комуналног отпада (обични улични отпад и сезонски отпад) са јавних зелених 

површина, обнова, одржавање и њега дрвећа, као и украсног грмља и цвијећа. 

Одржавање јавних зелених површина обухвата сљедеће радове: 

3.1. Кошење и одвоз покошене траве са травњака из уличног појаса улица и других јавних површина 

вршиће се како слиједи: 

 

 

 



 

                                                                          

                                                                                   

Ред. 

бр. 
Кошена површина Површина у m

2
 

Површина у m
2 
- 

укупно 

1. 2. 4. 5. 

  Прва зона кошења   4. х 6 (2) 

01. Улица „Цара Душана“ - изабрана површина 500 3.200 

  Улица „Цара Душана“ - остатак улице 3.600 7.200 

    4.100 10.400 

  Друга зона кошења   4. х 1 

02. Улица „Треће мајевичке бригаде”  2.300 2.300 

03. Улица „Мајке Ангелине“  1.700 1.700 

    4.000 4.000 

  Трећа зона кошења   4. х 2 

04. Спомен гробље у Прибоју 2.800 5.600 

05. Спомен парк у Корају 2.500 5.000 

    5.300 10.600 

        

  Укупно: 13.400 25.000 

- Прва зона кошења - Редовно кошење парка око споменика и изабраних површина - 6 (шест) пута 

годишње, односно остатка уличног појаса у улици цара Душана - 2 (два) пута годишње, 

- Друга зона кошења - Редовно кошење уличног појаса  улица 2. и 3. (у табели) - једном годишње и 

- Трећа зона кошења - Кошење површина 4. и 6. (у табели) - 2 (два) пута годишње у сезони. 

3.2. Крчење и одвоз шибља са уличног појаса улица и других јавних површина вршиће се како слиједи: 

Ред. 

бр. 
Крчена површина 

Површина у 

m
2
 

Површина у m
2 
- 

укупно 

1. 2. 4. 5. 

01. Остале зелене површине у Лопарама и насељима Прибој и 

Корај 1.200 2.400 

        

  Укупно: 1.200 2.400 

- крчење осталих јавних зелених површина –  2 (два) пута годишње. 

3.3. Одржавање градског гробља у Лопарама, и то на старом гробљу одржавање 250 гробних мјеста, а на 

новом гробљу уређење терена у површини од 6.400 m
2
. 

3.4. Пражњење уличних канти за смеће, те сакупљање и одвоз уличног отпада. 

3.5. Сакупљање лишћа са уређених и неуређених јавних зелених површина (2.100 m
2
) вршиће се три пута 

утоку сезоне. 

3.6. Утовар и одвоз сезонског отпада (лишћа, шибља и агрегата) са јавних површина (65 m
3
). 

3.7. Вршење ванредних послова мимо наведеног програма (уклањање девастираних плаката у изборном 

периоду и мијешаног отпада приликом прољећног чишћења насељених мјеста биће вршено по 

потреби, чишћење дивљих депонија, радови после прослава и манифестација и слично, односно по 

налогу стручног лица Одјељења за стамбено–комуналне послове или комуналне полиције (800 радних 

сати). 

3.8. Чишћење корита ријеке Гњице од муља, траве, камења, грања и сл. два пута у току године (7.200 m
2
). 

3.9. Кошење и уништавање коровишта од амброзије (4.000 m
2
). 

3.10. Потпуна (реконструкција) или дјелимична обнова оштећених травњака (300 m
2
). 

3.11. Сјеча сувих и болесних стабала (16 ком). 

3.12. Орезивање живе ограде (200 радних сати), односно стабала и украсног биља (100 радних сати). 

3.13. Набавка и садња сезонског цвијећа и трајница  (150 ком) и 

3.14. Њега (заливање, прихрана, окопавање и заштита) сезонског цвијећа и трајница  (120 ком). 

Озелењавање зелених површина у насељеним мјестима, као и дрвореда новим садницама, вршиће се 

по посебном Програму озелењавања урађеном у складу с Програмом Одјељења надлежног за 

комуналне послове. 

 

4. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

За нормално функционисање саобраћаја, а из разлога заштите асфалтних застора на градским улицама 
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потребно је одржавати кишну канализацију током цијеле године. Програмом планирани обим радова 

подразумијева: 

4.1. Машинско чишћење кишне канализације, одводних канала, јарака и цјевовода - редовно и приликом 

зачепљења (500 m
1
). 

4.2. Ручно чишћење сливника на јавним површинама по налогу надлежног органа (35 сливника) и  

4.3. Чишћење и уређење одводних канала и јарака у насељима Прибој и Корај (400 m
2
). 

Замјена оштећених сливника и решетки на подручју града вршиће се по потреби и налогу надлежног 

органа. 

Евентуални интервентни радови на санацији одводње површинских и отпадних вода вршиће се на 

подручју града гдје се укаже хитна потреба за интервенцијом (санација и ископ канала у уличним 

појасевима на подручју града).  

Санација већих канализационих кварова на колектору и секундарној канализационој мрежи вршиће се 

по указаној потреби и у складу са расположивим буџетским средствима.  

 

5. ОДРЖАВАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ 

МЈЕСТИМА 

5.1. Код јавне расвјете планирано је одржавање и санација јавне расвјете што подразумијева текуће 

одржавање расвјете (замјена сијалица, осигурача, пригушница, каблова и осталог потрошног 

материјала) и то на око 750 стубова различите висине (од 4 до 9 m
1
) и око 800 расвјетних тијела 

различите снаге и израде, као и подешавање рада „временских релеја“ - тајмера на свим мјерним 

мјестима.  

Овом позицијом је обухваћена замјена 50 сијалица са пратећим потрошним материјалом, као и замјена 

оштећених стубова јавне расвјете (10 ком). 

Одржавање јавне расвјете приказане у табели вршиће се на начин да ће се неопходне интервенције у 

смислу измјене сијалица, осигурача, пригушница, каблова и осталог потрошног материјала извршити 

најкасније у року од 7 (седам) дана. 

5.2. Утрошак електричне енергије за рад јавне расвјете која је у функцији плаћаће се у складу са овим 

Програмом. 

 

ПРЕГЛЕД РАСВЈЕТНИХ ТИЈЕЛА УЛИЧНЕ РАСВЈЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

(БРОЈ, ПОЈЕДИНАЧНА И УКУПНА СНАГА) 

Редни 

број 
Локација 

Број расвјетних 

тијела 

Појединачна 

снага 
Укупна снага 

  

01. Лопаре - Цара Душана 38  ком 60  Wh 2,28  kWh 

02. Лопаре - Митрићи 23  ком 125  Wh 2,88  kWh 

03. Лопаре - Косаница 21  ком 125  Wh 2,63  kWh 

04. Лопаре - Дедиње 50  ком 125  Wh 6,25  kWh 

05. Лопаре - СШЦ 19  ком 250  Wh 4,75  kWh 

06. Лопаре - Треће мајевичке  18  ком 70  Wh 1,26  kWh 

07. Лопаре - Краља Петра 12  ком 125  Wh 1,50  kWh 

08. Лопаре - Веселиновац 33  ком 125  Wh 4,13  kWh 

09. Лопаре - Грађевина 36  ком 125  Wh 4,50  kWh 

10. Лопаре - Мачковац 25  ком 125  Wh 3,13  kWh 

11. Мачковац 60  ком 125  Wh 7,50  kWh 

12. Шашуља 3  ком 125  Wh 0,38  kWh 

13. Пукиш 25  ком 125  Wh 3,13  kWh 

14. Миросавци Баре 13  ком 125  Wh 1,63  kWh 

15. Бобетино Брдо 54  ком 125  Wh 6,75  kWh 

16. Корај Калат 7  ком 125  Wh 0,88  kWh 

17. Корај Гајеви 10  ком 125  Wh 1,25  kWh 

18. Корај центар 62  ком 125  Wh 7,75  kWh 

19. Пирковци Тоциљевац 7  ком 125  Wh 0,88  kWh 

20. Мртвица 10  ком 125  Wh 1,25  kWh 

21. Пушковац 9  ком 125  Wh 1,13  kWh 
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22. Тобут 26  ком 125  Wh 3,25  kWh 

23. Пељаве 50  ком 125  Wh 6,25  kWh 

24. Прибој 131  ком 125  Wh 16,38  kWh 

25. Јабланица 5  ком 125  Wh 0,63  kWh 

26. Вакуф 10  ком 125  Wh 1,25  kWh 

27. Коњиковићи 20  ком 125  Wh 2,50  kWh 

28. Прибој - Колобара 14  ком 125  Wh 1,75  kWh 

          

  УКУПНО: 791  ком   97,79  kWh 

Обимнији радови на санацији и реконструкцији јавне расвјете вршиће се у складу са Програмом 

капиталних улагања за 2019. годину. 

Наведени радови на санацији јавне расвјете вршиће се у складу са потписаним уговором са одабраним 

извођачем тих радова у 2019. години, а све у складу са расположивим финансијским средствима и 

указаним потребама. 

 

6. ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ - ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ  

Одржавање и модернизација инфраструктуре заједничке комуналне потрошње у 2019. години 

подразумијева сљедеће: 

6.1. Уређење нових, текуће одржавање и чишћење постојећих јавних изворишта пијаће воде, те хемијска и 

биолошка контрола исправности воде за пиће (5 ком). 

6.2. Одржавање клупа и канти за отпад како слиједи: 

Ред. бр. Активност Ј. мј. Количина 

01. Одржавање постојећих клупа на шеталишту ком 12 

02. Поправка старих и набавка нових уличних канти за смеће ком 30 

6.3. Набавку и уградњу поклопаца за шахтове (3 ком). 

6.4. Набавку, постављање и скидање застава и декоративног накита за град и 

6.5. Разне радове који нису посебно предвиђени овим Програмом, а за које ће се евентуално указати 

потреба у току године, а изводиће се по посебном налогу уз претходно обезбјеђење финансијских 

средстава. 

 

7. ПОДРШКА ЗАЈЕДНИЦАМА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА У ЦИЉУ УРЕЂЕЊА, КАКО ОБЈЕКТА, 

ТАКО И ПРИПАДАЈУЋЕГ ДВОРИШТА, 

Ред. бр. Активност Ј. мј. Количина 

01. Одржавање/реконструкција фасадних зидова на зградама m² 500 

02. Одржавање/реконструкција кровних површина на зградама m² 300 

03. Санација терена око зграда m² 800 

8. ДРУГЕ КОМУНАЛНЕ АКТИВНОСТИ (НУМЕРАЦИЈА ОБЈЕКАТА, САХРАНА НЕЗБРИНУТИХ 

ЛИЦА И СЛ.) 

8.1. Означавање улица, нумерација објеката, уређење локације за постављање плана града, постављање 

смјероказа према јавним објектима, односно улицама и сл. 

Ред. бр. Активност Ј. мј. Количина 

01. Набавка плочица са именима улица ком 20 

02. Набавка плочица са кућним бројевима ком 50 

03. Уређење локације и постављање стаклене витрине са планом града ком 1 

04. Набавка и постављање смјероказа према улицама и јавним 

објектима 
ком 

10 

8.2. Погребна дјелатност (сахрана незбринутих лица - лица која немају насљедника, социјално угрожених 

лица и сл.). 

Ред. бр. Активност Ј. мј. Количина 

01. Сахрана незбринутих лица (без насљедника) Пок. 3 

02. Сахрана социјално угрожених лица - помоћ при сахрани Пок. 3 

9. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАСХОДИ 

С обзиром на природу посла, када је у питању пружање услуга заједничке комуналне потрошње, 

могуће је да ће се током године јавити неизоставна потреба за одређеним услугама које нису 
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предвиђене овим Програмом, а које по обиму и коштању не мијењају значајно његову структуру. 

Исто тако могуће је да се, због специфичних или ванредних прилика, укаже потреба за већим обимом 

одређених услуга од Програмом предвиђених. 

Из тог разлога овим Програмом се предвиђају интервентна средства која би задовољила горе наведене 

потребе. 

 

РАСХОДИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ за 2019. годину 

   Ред. 

бр. 
Опис позиције Износ у КМ 

 -  

1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ 

МЈЕСТИМА 

  

1.1. Чишћење улица, паркинга, тротоара, платоа и уличног појаса од комуналног отпада 

(обични улични отпад, отпаци из возила који настају обављањем одређених 

активности и сезонски отпад) 4.685,85 

1.2. Чишћење улица, паркинга, тротоара, платоа и уличног појаса од земље, траве, 

пијеска и шљунка  3.866,60 

1.3. Прање улица, паркинга, тротоара и платоа  2.246,40 

1.4. Уклањање плаката са огласних табли и објеката у подручју јавне саобраћајне 

површине 72,00 

1.5. Уклањање угинулих и прегажених животиња као и животиња луталица 320,00 

1.6. Дератизација 7.200,00 

1.7. Чишћење платоа и тротоара од снијега и леда – зимска служба 17.806,03 

     ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ 

МЈЕСТИМА УКУПНО: 36.196,88 

 - 

 2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ 

МЈЕСТИМА   

2.1. Уређење саобраћајне сигнализације 6.000,00 

2.2. Санација ударних рупа на асфалтним коловозним засторима 17.500,00 

2.3. Санација макадамских застора улица и локалних путева 76.500,00 

     ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ 

МЈЕСТИМА УКУПНО: 100.000,00 

 - 

 3. ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У 

НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА   

3.1. Кошење травњака и одвоз покошене траве 7.199,13 

3.2. Кошење и крчење неуређених површина 617,76 

3.3. Одржавање градског гробља у Лопарама 3.820,64 

3.4. Пражњење уличних канти за смеће 819,00 

3.5. Сакупљање лишћа са уређених и неуређених јавних зелених површина 761,67 

3.6. Утовар и одвоз сезонског отпада 4.258,80 

3.7. Вршење ванредних послова мимо наведеног програма 3.484,18 

3.8. Чишћење корита ријеке Гњице 2.527,20 

3.9. Кошење и уништавање коровишта од амброзије 1.123,20 

3.10. Потпуна (реконструкција) или дјелимична обнова оштећених травњака 361,53 

3.11. Сјеча *сувих и* болесних стабала 512,93 

3.12. Орезивање стабала, живе ограде и украсног грмља (цвијећа) 800,28 

3.13. Набавка и садња сезонског цвијећа 600,21 

3.14. Њега сезонског цвијећа 384,70 

     ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У 

НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА УКУПНО: 27.271,21 

 - 
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4. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ 

ПОВРШИНА   

4.1. Машинско чишћење кишне канализације  1.500,00 

4.2. Ручно чишћење сливника на јавним површинама 978,71 

4.3. Чишћење и уређење одводних канала и јарака у насељима Прибој и Корај 482,04 

     ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ 

ПОВРШИНА УКУПНО: 2.960,75 

 - 

 5. ОДРЖАВАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ У 

НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА   

5.1. Текуће одржавање и санација јавне расвјете у насељеним мјестима 5.000,00 

5.2. Утрошак електричне енергије 49.970,69 

     ОДРЖАВАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ У 

НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА УКУПНО: 54.970,69 

 - 

 6. ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ - ОБЈЕКАТА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ    

6.1. Уређење нових и одржавање постојећих јавних изворишта пијаће воде 1.750,00 

6.2. Одржавање клупа и канти за отпад 1.583,01 

6.3. Набавка и уградња поклопаца за шахтове  180,00 

6.4. Набавка, постављање и скидање декоративног накита *и застава* 1.600,79 

6.5. Разни радови који нису посебно предвиђени овим Програмом 3.200,00 

     ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ - ОБЈЕКАТА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ УКУПНО: 8.313,80 

 - 

 7. ПОДРШКА ЗАЈЕДНИЦАМА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА   

7.1. Одржавање/реконструкција фасадних зидова на зградама 3.750,00 

7.2. Одржавање/реконструкција кровних површина на зградама 6.750,00 

7.3. Санација терена око зграда 2.000,00 

     ПОДРШКА ЗАЈЕДНИЦАМА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА УКУПНО: 12.500,00 

 - 

 8. ДРУГЕ КОМУНАЛНЕ АКТИВНОСТИ    

8.1. Означавање улица, нумерација објеката и сл. 4.290,00 

8.2. Погребна дјелатност  4.080,00 

     ДРУГЕ КОМУНАЛНЕ АКТИВНОСТИ УКУПНО: 8.370,00 

 - 

 9. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАСХОДИ   

9.1. Интервентна средства због специфичних или ванредних прилика 4.416,66 

     НЕПРЕДВИЂЕНИ РАСХОДИ УКУПНО: 4.416,66 

 -  

     РЕКАПИТУЛАЦИЈА :   

      

1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ 

МЈЕСТИМА 

36.196,88 

2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ 

МЈЕСТИМА 100.000,00 

3. ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У 

НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 27.271,21 

4. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ 

ПОВРШИНА 2.960,75 

5. ОДРЖАВАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ У 

НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 54.970,69 
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6. ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ - ОБЈЕКАТА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ  8.313,80 

7. ПОДРШКА ЗАЈЕДНИЦАМА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 12.500,00 

8. ДРУГЕ КОМУНАЛНЕ АКТИВНОСТИ  8.370,00 

9. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАСХОДИ 4.416,66 

      

  У К У П Н О (1. до 9.) 255.000,00 

 

 

Број: 01/1-022-1-116/18                Предсједник                                                

02. новембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

На основу члана 58. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13, 106/15 и 3/16) и члана 36. став 2. т. 3. Статута oпштине Лопаре („Службени гласник Општине Лопаре“, 

број: 6/17), Скупштина општине Лопаре, на 19. сједници одржаној 02.11.2018. године, д о н о с и  

 

П Р О Г Р А М 

мјера и активности за утврђивање стања и уређења простора 

 

1. УВОД 

У складу са Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 55/10) 

доноси се двогодишњи програм мјера и активности за утврђивање стања и уређења простора. Финансијска 

средства за провођење програма у складу са законом обезбиједиће се из сљедећих извора: 

- Средстава буџета општине, 

- Средстава закупнине за земљиште у државној својини, 

- Накнада за природне погодности и погодности изграђене инфраструктуре (једнократна рента), 

- Накнада за уређење грађевинског земљишта, 

- Програма коришћења средстава уплаћених по основу накнада за коришћење природних ресурса у 

сврху производње електричне енергије, 

- Средстава прикупљених на посебном рачуну водопривредних накнада. 

 

2. РАСПОЛОЖИВА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И СТАЊЕ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

2.1 Републички плански документи 

Од планских докумената на републичком нивоу једини плански документ којим је третирано подручје 

општине Лопаре, а који је у употреби, је Просторни план Републике Српске до 2025. године.  

2.2 Локални (општински) плански документи  

А/  Планови вишег реда 

Просторни план општине Лопаре до данас није донесен.  

2014. године Скупштина општине усвојила Одлуку о приступању изради Просторног плана општине Лопаре, 

али је због недостатка финансијских средстава та активност обустављена.  

Узимајући у обзир законску обавезу за јединице локалне самоуправе да донесу просторне планове у 

одређеном року, те чињеницу да се по овом питању до сада није ништа урадило, а такође и чињеницу да је 

усвојен нови Просторни план Републике Српске (до 2025. године), потребно је донијети Просторни план 

Општине. 

Урбанистички планови за територију општине Лопаре нису доношени у претходнок периоду. 

Б/  Регулациони планови 

На територији општине Лопаре до сада су доношени само планови и њихове измјене за Лопаре град. 

Изузетак је Регулациони план стамбеног насеља Мртвица који је донесен 1999. године у циљу рјешавања 

смјештаја избјеглог и расељеног становништва и распуштања колективних центара, али је овај План, због 

немогућности реализације усљед одлуке Високог представника у БиХ, Одлуком СО-е Лопаре стављен ван 

снаге 2016. године. 

Задњи Регулациони план за Лопаре град је донесен 2002. године, и исти је претрпио неколико измјена и 

допуна. Узимајући у обзир да је исти донесен на период од 10 године, требало би приступити процедури 
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доношења новог плана. 

Наведени регулациони планови нису били урађени у електронској форми, што је знатно отежавало њихову 

примјену. Подаци за израду нове просторно планске документације прикупљају се углавном путем писаних 

докумената. Подручно одјељење Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове не располаже 

катастром подземних инсталација, осим за неколико новијих инфраструктурних објеката, те су подаци о 

постојећим инсталацијама који се прикупљају прије пројектовања и извођења радова понекад непотпуни и 

непоуздани. Општина Лопаре још увијек није увела географски информациони систем (ГИС), чија примјена 

би умногоме олакшала поступак припреме и доношења планова и уопште допринијела ефикасности и 

вјеродостојности прикупљених података. 

Проблеми у провођењу планске документације такође произилазе и из чињенице да у општини Лопаре не 

постоји стални инспекцијски надзор над грађењем што погодује веома распростањеној појави бесправне 

изградње. 

3. ПРОГРАМ МЈЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА 

Програмом се врши процјена потребе израде нових докумената просторног уређења, потреба прибављања 

података и подлога за њихову израду, те друге мјере које укључују и материјално и техничко оспособљавање 

и унапређивање стручних служби. 

3.1 ПЕРИОД ПЛАНИРАЊА 2018-2019. ГОДИНА 

 

А/ Потребе за израдом просторно-планске документације за период 2018/19 година 

1.  

Просторни план општине Лопаре 

Обавеза израде и доношења плана прописана је Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16). С обзиром да општина Лопаре нема валидан просторни план 

као стратешки важан документ који служи као основа за доношење планова нижег реда, неопходно је у што 

краћем року приступити његовој изради. 

2.  

Регулациони план Лопаре град 

С обзиром на чињеницу да је постојећи Регулациони план Лопаре град донесен 2002. године са важношћу до 

2012. године, а узимајући у обзир потребу за проширењем градске зоне потребно је плански уредити простор 

за наведено проширење. 

 

Б/ Остало 

- У првој години планског периода (2018/19 година) такође је потребно увођење географског 

информационог система (ГИС). 

- С обзиром да општина Лопаре није извршила валоризацију културно-историјског и природног 

насљеђа, а у прилог тенденцијама да се развој општине, између осталог, базира и на туризму, то је у 

наредној години потребно озбиљно приступити овом послу. 

- Будући да је истекао рок важења Локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП), то је потребно у што 

краћем року приступити изради новог документа. 

- Како је у порасту тренд бесправне изградње, то је пријеко потребно изнаћи могућност да се у стални 

радни однос прими лице одговарајуће струке, које би обављало послове грађевинског инспектора. 

3.2. ПЕРИОД ПЛАНИРАЊА 2019-2020. ГОДИНА 

 

А/ Потребе за израдом просторно-планске документације за период 2019/20 година 

1.  

Урбанистички план општине Лопаре 

Законом о уређењу простора и грађењу прописана је обавеза доношења урбанистичког плана и то у 

року од двије године по доношењу и усвајању просторног плана. 

2.  

Регулациони план Прибој 

Прибој је насељено мјесто лоцирано на магистралном путу М18 и до сада није доношен ниједан план 

који би уредио простор на овом подручју. Узимајући у обзир да је Прибој један од урбаних центара на 

територији општине Лопаре, потребно је донијети Регулациони план. 

3.  

Регулациони план Корај 

Корај је насељено мјесто лоцирано на регионалном путу Р459 и до сада није доношен ниједан план 

који би уредио простор на овом подручју. Узимајући у обзир да је Корај један од урбаних центара на 

територији општине Лопаре, потребно је донијети Регулациони план. 
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Б/ Остало 

- Прибављање одговарајућих подлога од Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, 

а које су неопходне за праћење стања у простору. 

- Прикупљање и похрањивање података од значаја за планирање, уређење, коришћење и заштиту 

простора и њихово уношење у базу података. 

 

4. ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Степен и динамика реализације програма ће зависити од прилива средстава по основу извора наведених у 

тачки 1. овог програма. Уколико се јаве неодложне околности за доношење планског документа, који није 

наведен у програму, он ће се уврстити у програм накнадно. 

РАСХОДИ  

по Програму мјера и активности за утврђивање стања и уређења простора 

 зa 2018/19. и 2019/20. годину  

      

О П И С  

      

1. ИЗРАДА ПРОСТОРНО-ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2018/19   

1.1. Израда просторног плана Општине Лопаре 60.000,00 

1.2. Израда Регулационог плана Лопаре град 35.000,00 

  ИЗРАДА ПРОСТОРНО-ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2018/19 УКУПНО: 95.000,00 

      

2. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ 2018/19   

2.1. Успостава ГИС-а 20.000,00 

2.2. Валоризација културно-историјског насљеђа 15.000,00 

2.3. Израда ЛЕАП-а 10.000,00 

  ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ 2018/19 УКУПНО: 45.000,00 

      

3. ИЗРАДА ПРОСТОРНО-ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2019/20   

3.1. Израда урбанистичког плана Општине Лопаре 45.000,00 

3.2. Израда регулационог плана Прибој 30.000,00 

3.3. Израда регулационог плана Корај 30.000,00 

  ИЗРАДА ПРОСТОРНО-ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2019/20 УКУПНО: 105.000,00 

      

4. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ 2019/20   

4.1. Прибављање подлога од РГУ 5.000,00 

4.2. Прикупљање и похрањивање података од значаја за планирање 5.000,00 

  ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ 2019/20 УКУПНО: 10.000,00 

      

    РЕКАПИТУЛАЦИЈА :  

   1. ИЗРАДА ПРОСТОРНО-ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2018/19 95.000,00 

2. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ 2018/19 45.000,00 

3. ИЗРАДА ПРОСТОРНО-ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2019/20 105.000,00 

4. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ 2019/20 10.000,00 

    У К У П Н О (1. до 4.) 255.000,00 

5. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Реализацију овог програма ће пратити Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове и о 

томе извјештавати начелника општине. 

6. Овај програм објавиће се у „Службеном гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-128/18                Предсједник   

02. новембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре,         Миленко Ристић, с.р.



Страна 22                            Службени гласник општине Лопаре – број 13.                 09.11.2018. 

 

  

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 150,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Спасоју Јосиповићу 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: 02/1-2089/18                  Начелник   

01. октобра 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, Љепојки Гаврић 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: 02/1-1340/18                  Начелник   

01. октобра 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, Небојши Јовићу 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: 02/1-3102/18                  Начелник   

02. октобра 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 доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
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I 

Одобравају се средства у износу од 300,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Гордани Бјелић 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: 02/1-3104/18                  Начелник   

02. октобра 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, Ружици Бијелић 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: 02/1-3033/18                  Начелник   

03. октобра 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, Цвијети Стевановић 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: 02/1-3008/18                  Начелник   

04. октобра 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, Кости Петковићу 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: 02/1-3027/18                  Начелник   

04. октобра 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 300,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Миленку Пантићу 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: 02/1-3124/18                  Начелник   

05. октобра 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, Недељку Антуновићу 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: 02/1-3146/18                  Начелник   

05. октобра 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, Смиљи Максимовић 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: 02/1-3150/18                  Начелник   

05. октобра 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, Ради Марковићу 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: 02/1-3136/18                  Начелник   

05. октобра 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, Ђуки Анђић 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: 02/1-2915/18                  Начелник   

08. октобра 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 30,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 416129, Славки Медић из Тобута 

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: 02/1-400-1/37                  Начелник   

15. октобра 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 

одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 59,94 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 416129, Славки Симић из Тобута 

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: 02/1-400-1/38                  Начелник   

15. октобра 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 300,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Богољубу Седларевићу 

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: 02/1-3148/18                  Начелник   

19. октобра 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 Петровићу из 

Козјака за трошкове лијечења.  

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-3167/18                  Начелник   

19. октобра 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, Јовици Рикановићу из 

Вукосаваца 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: 02/1-3262/18                  Начелник   

19. октобра 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, Миливоју Стевићу из 
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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: 02/1-3072/18                  Начелник   

19. октобра 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, Смиљи Максимовић 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: 02/1-3251/18                  Начелник   

23. октобра 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, Томиславу 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: 02/1-3068/18                  Начелник   

24. октобра 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 13,00 

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: 02/1-400-1/39                    Начелник   

29. октобра 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 300,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Ренати Стокановић из 

Мртвице 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: 02/1-3391/18                  Начелник   

31. октобра 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, Јовичић Спасоју 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: 02/1-3410/18                  Начелник   

05. новембра 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, Лакић Миладину 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: 02/1-3468/18                  Начелник   

07. новембра 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, Тодоровић Брани из 
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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: 02/1-3474/18                  Начелник   

07. новембра 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, Лукић Мићи 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: 02/1-3348/18                  Начелник   

07. новембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

______________________________________________________________________________ 

 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

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 

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 

радио - телевизијског праћења активности 

Општине Лопаре и Општинске управе општине 

Лопаре које обухвата сљедеће услуге: 

- информисање грађана о раду Начелника 

општине, Општинске управе општине Лопаре и 

Скупштине општине Лопаре, 

- информисање грађана о важним политичким, 

друштвеним, економским, културним и спортским 

дешавањима у општини Лопаре, 

- праћење реализације инвестиција општине 

Лопаре, 

 

 

 

 

- гостовање Начелника општине и представника  

Скупштине општине у телевизијским и радио 

емисијама и 

- емитовање разних огласа и обавјештења битних 

за становништво општине Лопаре, 

а на које се у складу са чланом 8. примјењује 

посебан режим предвиђен Законом о јавним 

набавкама БиХ. 

 

II 

 За реализацију набавке из члана 1. ове 

Одлуке одобравају се финансијска средства у 

износу од 18.000,00 КМ, без урачунатога ПДВ-а. 

 Средства за набавку услуга из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре 

за 2018. и 2019. годину. 

 

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“. 
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Број: 02/5-404-68-1/18                  Начелник                                                 

28. 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 

рехабилитацији локалних путева у Мјесним 

заједницама Лопаре Село - заселак „Ђурићи“, 

Јабланица – заселак „Наранџићи“ и Подгора – 

заселак „Музеље“. 

 

II 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 5.935,00 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: 02/5-404-69-1/18                  Начелник                                                 

01. октобра 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: 02/5-404-65-7/18 од 02.10.2018. 

године да се уговор за јавну набавку 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) додијели 

Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ „БИЈЕЉИНА ПУТ“ 

БИЈЕЉИНА, на основу понуде, број: 1690/18 од 

24.09.2018. године. 

 

II 

Укупна вриједност предметне набавке 

износи 37.134,24 КМ, без урачунатог ПДВ-а, (са 

урачунатим попустом који износи 5.063,76 КМ – 

12%), односно 43.447,06 КМ (словима: 

четрдесеттрихиљадечетиристотинечетрдесетседам 

и 06/100 конвертибилних марака) 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 69. став 2) тачка (д) Закона о јавним 

набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 

39/14), поништити поступак јавне набавке. 

 

IV 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном Понуђачу у року од 10 

(десет) дана од дана окончања поступка јавне 

набавке у складу са чланом 89. став 3) Закона о 

јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, 

број: 39/14). 

 

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 
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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: 02/5-404-65-

1/18 од 11.09.2018. године.  

Јавна набавка проведена је путем 

Конкурентског захтјева за достављање понуда. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 15-7-

3-59-3-22/18 објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 11.09.2018. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 42.715,00 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган објавио је Тендерску 

документацију на Порталу јавних набавки, дана 

11.09.2018. године и истовремено упутио 

обавјештење о покретању поступка на адресе 3 

(три) понуђача: „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре, 

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

Корај - Челић. 

Тендерску документацију са Портала 

јавних набавки преузело је укупно 9 (девет) 

понуђача. 

Комисија за јавну набавку именована је 

Рјешењем начелника општине, број: 02/5-404-65-

3/18 од 21.09.2018. године. 

На адресу Уговорног органа 

благовремено је пристигла 1 (једна) понуда. 

Комисија је благовремено извршила 

отварање пристигле понуде, дана 25.09.2018. 

године у 11:30
h
. Отварању понуда присуствовали 

су представници понуђача, што је и констатовано 

у Записнику са отварања понуда који је 

благовремено достављен понуђачу који је 

учествовао у поступку јавне набавке. 

Комисија за јавну набавку доставила је 

дана 02.10.2018. године Начелнику општине 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-65-6/18 

од 02.10.2018. године и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача, број: 02/5-404-65-7/18 од 

02.10.2018. 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 1 

(једна); 

 да је благовремено запримљена 1 (једна) 

понуда; 

 да нема неблаговремених понуда; 

 да је Понуђач „Бијељина пут“ д.о.о. 

Бијељина квалификован понуђач који је 

доставио прихватљиву понуде, јер је 

доставио све захтијеване доказе и понуду 

израдио на начин одређен тендерском 

документацијом и иста може бити 

предмет вредновања и 

 да нема неприхватљивих понуда. 

 

У поступку доношења ове Одлуке 

посебно су цијењене чињенице да је Комисија 

правилно и потпуно извршила оцјену 

квалификованости понуђача, те оцјену приспјелих 

понуда, сходно критеријима из Тендерске 

документације. 

 У поступку оцјене проведеног поступка, 

Начелник општине није нашао пропусте, нити 

разлоге који би били основ за неприхватање 

Препоруке Комисије за јавну набавку. 

 Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија у свему правилно поступила, те да је 

избор најповољнијег понуђача извршен у складу 

са Законом о јавним набавкама, подзаконским 

актима и Тендерском документацијом. Увидом у 

приложену документацију, неспорно је да је 

изабрани понуђач најбоље оцијењен због најниже 

цијене, како слиједи: 

 

 

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

Бијељина је изабран примјењујући критеријум 

најниже цијене, која је понуђена у износу од 

37.134,24 КМ, без урачунатог ПДВ-а, (са 

урачунатим попустом који износи 5.063,76 КМ – 

12%), односно 43.447,06 КМ (словима: 

четрдесеттрихиљадечетиристотинечетрдесетседам 

и 06/100 конвертибилних марака) 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-

65-6/18 од 02.10.2018. године саставни је дио ове 

Одлуке. 

 

Назив / име 

понуђача 

Понуђена 

цијена 

(без ПДВ-а) 

Понуђени 
попуст 

Цијена са 

урачунатим 
попустом 

(без ПДВ-а) 

1)  
„БИЈЕЉИНА 

ПУТ“ Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА 

42.198,00 
КМ 

12%  

5.063,76 

КМ 

37.134,24 

КМ 
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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: 02/5-404-65-8/18                  Начелник   

03. Октобра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

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

члана 70. став 1) и 3) Закона о јавним набавкама 

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

чланом 36. став 1) Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова општине Лопаре 

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

и Препоруке Комисије за јавне набавке, начелник 

општине Лопаре, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1, 

ЛОТ 2, ЛОТ 3 и ЛОТ 4 у поступку јавне 

набавке радова на изградњи локалних и 

некатегорисаних путева на подручју 

општине Лопаре 

 

I 

Прихватају се Препоруке Комисије за 

јавну набавку, број: 02/5-404-62-8/18, 02/5-404-62-

8-1/18, 02/5-404-62-8-2/18 и 02/5-404-62-8-3/18 све 

од 01.10.2018. године и уговор за јавну набавку 

радова на изградњи локалних и некатегорисаних 

путева на подручју општине Лопаре додјељује се: 

- за ЛОТ 1 - Асфалтирање пута у Мјесној 

заједници Лопаре Село, засеок „Поток“, дионица 

од стационаже 0+920 до стационаже 1+285 

(дужина 365,00 m
1
, ширина 3,00 m

1
 асфалта + 2,00 

х 0,50 m
1 

банкине) и санација коловоза од 

стационаже 1+285 до стационаже 2+285 (дужина 

1.000,00 m
1
), понуђачу ДРУШТВО СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ; 

- за ЛОТ 2 - Насипање и уређење пута у 

Мјесној заједници Тобут, засеок Трначко (дужина 

600,00 m
1
, ширина 4,00 m

1
), понуђачу ДРУШТВО 

СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ; 

- за ЛОТ 3 - Асфалтирање локалног пута 

у Мјесној заједници Пукиш, дионица од 

стационаже 0+430 до стационаже 0+890 (дужина 

460,00 m
1
, ширина 4,00 m

1
 асфалта + 2,00 х 0,50 

m
1 

банкине), понуђачу ДРУШТВО СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ и  

- за ЛОТ 4 - Асфалтирање 

некатегорисаног пута у Мјесној заједници 

Мртвица, засеок Шикара (дужина 350,00 m
1
, 

ширина 2,60 m
1
 асфалта + 2,00 х 0,50 m

1 
банкине), 

понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 

ЛОПАРЕ. 

 

II 

Укупна вриједност предметне набавке 

износи: 

ЛОТ 1 - 25.609,30 КМ без ПДВ-а, односно 

29.962,90 КМ (словима: 

двадесетдеветхиљададеветстотинашездесетдва и 

90/100 конвертибилних марака), са урачунатим 

ПДВ-ом. 

ЛОТ 2 - 9.533,80 КМ без ПДВ-а, односно 

11.154,55 КМ (словима: 

једанаестхиљадастотинупедесетчетири и 55/100 

конвертибилних марака), са урачунатим ПДВ-ом. 

ЛОТ 3 - 30.426,90 КМ без ПДВ-а, односно 

35.599,47 КМ (словима: 

тридесетпетхиљадапетстотинадеведесетдевет и 

47/100 конвертибилних марака), са урачунатим 

ПДВ-ом. 

ЛОТ 4 - 18.247,20 КМ без ПДВ-а, односно 

21.349,22 КМ (словима: 

двадесетједнахиљадатристотинечетрдесетдевет и 

22/100 конвертибилних марака), са урачунатим 

ПДВ-ом. 

 

III 

Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 

(пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави 

оригинале или овјерене копије документације 

којом потврђује вјеродостојност достављене 

изјаве и испуњеност услова из члана 45. став 2) 

тачке од (а) до (д) Закона о јавним набавкама БиХ. 

Докази које доставља изабрани понуђач не могу 

бити старији од 3 (три) мјесеца, рачунајући од 

момента предаје понуде. Осталу документацију, 

која је тражена тендерском документацијом, 

изабрани Понуђач је доставио у саставу понуде, 

тако да се ослободио обавезе накнадног 

достављања исте. 

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. 
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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.  

 

V 

 Ова Одлука објавиће се на web-страници 

општине Лопаре, истовремено с упућивањем исте 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6) Закона о 

јавним набавкама. 

 

VI 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима који су 

учествовали у поступку јавне набавке, у складу са 

чланом 71. став 2) Закона о јавним набавкама. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка, број: 02/5-404-62-

1/18 од 03.09.2018. године.  

Јавна набавка проведена је путем 

Отвореног поступка. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 15-1-

3-57-3-21/18 објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 03.09.2018. године. 

Укупна процијењена вриједност јавне 

набавке износи 107.654,70 КМ, без ПДВ-а (ЛОТ 1 

- 32.852,70 КМ, ЛОТ 2 - 12.556,80 КМ, ЛОТ 3 - 

38.861,70 КМ, ЛОТ 4 - 23.383,50 КМ). 

Уговорни орган објавио је Тендерску 

документацију на Порталу јавних набавки, дана 

03.09.2018. године.  

Тендерску документацију са Портала 

јавних набавки преузело је укупно 12 (дванаест) 

понуђача. 

Комисија за јавну набавку именована је 

Рјешењем начелника општине, број: 02/5-404-62-

3/18 од 17.09.2018. године. 

На адресу Уговорног органа за ЛОТ 1 

благовремено су пристигле 2 (двије) понуде: 

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

„Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина. 

За ЛОТ 2 такође је запримљено укупно 2 

(двије) понуде: „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре и 

понуда понуђача „Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина. 

За ЛОТ 3 запримљено је укупно 3 (три) 

понуде: „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре, 

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

понуђача „Араповац путеви“ д.о.о. Челић. 

За ЛОТ 4 такође је запримљено укупно 3 

(три) понуде: „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре, 

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

понуђача „Араповац путеви“ д.о.о. Челић. 

Комисија је благовремено извршила 

отварање пристиглих понуда, дана 19.09.2018. 

године у 11:30
h 

уз присуство представника 

понуђача „Араповац путеви“ д.о.о. Челић и 

„Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре. Записници са 

отварања понуда благовремено су достављени 

свим понуђачима који су учествовали у поступку 

јавне набавке. 

Комисија за јавну набавку доставила је 

дана 01.10.2018. године Начелнику општине 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-62-7/18 

од 01.10.2018. године и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача, број: 02/5-404-62-8/18 од 

01.10.2018. године, за ЛОТ 1, Записник о оцјени 

понуда, број: 02/5-404-62-7-1/18 од 01.10.2018. 

године и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача, број: 02/5-404-62-8-1/18 од 01.10.2018. 

године, за ЛОТ 2, Записник о оцјени понуда, број: 

02/5-404-62-7-2/18 од 01.10.2018. године и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача, 

број: 02/5-404-62-8-2/18 од 01.10.2018. године, за 

ЛОТ 3, Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-

62-7-3/18 од 01.10.2018. године и Препоруку о 

избору најповољнијег понуђача, број: 02/5-404-62-

8-3/18 од 01.10.2018. године, за ЛОТ 4. 

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: 

За ЛОТ 1: 

 да је укупан број пристиглих понуда 2 

(двије). 

 да су благовремено запримљене 2 (двије) 

понуде. 

 да је неблаговремено запримљено 0 

(нула) понуда. 

 да су Понуђачи „Интеграл МЦГ“ д.о.о. 

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

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. 

За ЛОТ 2: 

 да је укупан број пристиглих понуда 2 

(двије). 

 да су благовремено запримљене 2 (двије) 

понуде. 

 да је неблаговремено запримљено 0 

(нула) понуда. 
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 да су Понуђачи „Интеграл МЦГ“ д.о.о. 

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

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. 

За ЛОТ 3: 

 да је укупан број пристиглих понуда 3 

(три). 

 да су благовремено запримљене 3 (три) 

понуде. 

 да је неблаговремено запримљено 0 

(нула) понуда. 

 да су Понуђачи „Интеграл МЦГ“ д.о.о. 

Лопаре, „Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина и 

„Араповац путеви“ д.о.о. Челић 

квалификовани понуђачи који су 

доставили прихватљиве понуде, јер су 

доставили све захтијеване доказе и 

понуде израдили на начин одређен 

тендерском документацијом и исте могу 

бити предмет вредновања и 

 да нема неприхватљивих понуда. 

 

 За ЛОТ 4: 

 да је укупан број пристиглих понуда 3 

(три). 

 да су благовремено запримљене 3 (три) 

понуде. 

 да је неблаговремено запримљено 0 

(нула) понуда. 

 да су Понуђачи „Интеграл МЦГ“ д.о.о. 

Лопаре, „Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина и 

„Араповац путеви“ д.о.о. Челић 

квалификовани понуђачи који су 

доставили прихватљиве понуде, јер су 

доставили све захтијеване доказе и 

понуде израдили на начин одређен 

тендерском документацијом и исте могу 

бити предмет вредновања и 

 да нема неприхватљивих понуда. 

 

У поступку доношења ове Одлуке 

посебно су цијењене чињенице да је Комисија 

правилно и потпуно извршила оцјену 

квалификованости понуђача, те оцјену приспјелих 

понуда, сходно критеријима из Тендерске 

документације. 

У поступку оцјене проведеног поступка, 

Начелник општине није нашао пропусте, нити 

разлоге који би били основ за неприхватање 

Препоруке Комисије за јавну набавку. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија у свему правилно поступила, те да је 

избор најповољнијег понуђача извршен у складу 

са Законом о јавним набавкама, подзаконским 

актима и Тендерском документацијом. Увидом у 

приложену документацију, неспорно је да је 

изабрани понуђач најбоље оцијењен због најниже 

цијене, како слиједи: 

 

ЛОТ 1 – Радови на асфалтирању пута у 

Мјесној заједници Лопаре Село, засеок 

„Поток“, дионица од стационаже 0+920 до 

стационаже 1+285 и санација коловоза од 

стационаже 1+285 до стационaже 2+285: 

 

Назив / име 
понуђача 

Понуђена 

цијена 

(без ПДВ-а) 

Пону

ђени 
попу

ст 

Цијена са 

урачунатим 
попустом 

(без ПДВ-а) 

1 
„ИНТЕГРАЛ 

МЦГ“ Д.О.О. 

ЛОПАРЕ 
25.609,30 

КМ не 
25.609,30 

КМ 

2 
„БИЈЕЉИНА 

ПУТ“ Д.О.О. 

БИЈЕЉИНА 

32.793,50 
КМ не 

32.793,50 
КМ 

 

ЛОТ 2 - Насипање и уређење пута у Мјесној 

заједници Тобут, засеок Трначко: 

 

Назив / име 
понуђача 

Понуђена 

цијена 

(без ПДВ-а) 

По
нуђ

ени 

поп

уст 

Цијена са 
урачунатим 

попустом 

(без ПДВ-а) 

1 
„ИНТЕГРАЛ 

МЦГ“ Д.О.О. 

ЛОПАРЕ 
9.533,80 

КМ не 
9.533,80 

КМ 

2 
„БИЈЕЉИНА 

ПУТ“ Д.О.О. 

БИЈЕЉИНА 

12.620,00 
КМ не 

12.620,00 
КМ 

 

ЛОТ 3 - Асфалтирање локалног пута у Мјесној 

заједници Пукиш, дионица од стационаже 

0+430 до стационаже 0+890 (дужина 460,00 m
1
, 

ширина 4,00 m
1
 асфалта + 2,00 х 0,50 m

1 

банкине): 

Назив / име 
понуђача 

Понуђена 
цијена 

(без ПДВ-а) 

По
ну

ђе

ни 
по

пу

ст 

Цијена са 
урачунатим 

попустом 

(без ПДВ-а) 
 

 

1 
„ИНТЕГРАЛ 

МЦГ“ Д.О.О. 

ЛОПАРЕ 

30.426,90 

КМ не 

30.426,90 

КМ 

2 
„АРАПОВАЦ 

ПУТЕВИ“ 

Д.О.О ЧЕЛИЋ 

37.954,00 

КМ не 

37.954,00 

КМ 

3 
„БИЈЕЉИНА 

ПУТ“ Д.О.О. 

БИЈЕЉИНА 

38.759,00 

КМ не 

38.759,00 

КМ 
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ЛОТ 4 - Асфалтирање некатегорисаног пута у 

Мјесној заједници Мртвица, засеок Шикара: 

 

Назив / име 
понуђача 

Понуђена 

цијена 

(без ПДВ-а) 

По

ну

ђе

ни 

по

пу

ст 

 

 
 

Цијена са 

урачунатим 
попустом 

(без ПДВ-а) 

1)  
„ИНТЕГРАЛ 

МЦГ“ Д.О.О. 

ЛОПАРЕ 

18.247,20 
КМ не 

18.247,20 
КМ 

2)  
„БИЈЕЉИНА 

ПУТ“ Д.О.О. 

БИЈЕЉИНА 

23.016,00 

КМ не 
23.016,00 

КМ 

3)  
„АРАПОВАЦ 

ПУТЕВИ“ 

Д.О.О ЧЕЛИЋ 

23.170,00 
КМ не 

23.170,00 
КМ 

 

 Изабрани понуђач „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 

д.о.о. Лопаре је изабран примјењујући критеријум 

најниже цијене 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. 

Записници о оцјени понуда, број: 02/5-

404-62-7/18, 02/5-404-62-7-1/18, 02/5-404-62-7-2/18 

и 02/5-404-62-7-3/18 сви од 01.10.2018. године 

саставни су 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 10 (десет) дана од дана 

пријема ове Одлуке, у складу са чланом 99. Закона 

о јавним набавкама. 

 

Број: 02/5-404-62-9/18                  Начелник                                                 

03. октобра 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 

рехабилитацији локалних путева у Мјесним 

заједницама Лопаре Село - заселак „Ђурићи“, 

Јабланица – заселак „Наранџићи“ и Подгора – 

заселак „Музеље“, одлучено је да се уговор 

додијели Понуђачу „ALEKSIĆ COMPANY“ 

БРЧКО, након разматрања достављене понуде 

Понуђача, број: 02/10-18 од 02.10.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.935,00 КМ, без ПДВ-а (словима: 

петхиљададеветстотинатридесетпет и 00/100 

конвертибилних марака). Изабрани понуђач није 

ПДВ обвезник. 

 

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 

рехабилитацији локалних путева у Мјесним 

заједницама Лопаре Село - заселак „Ђурићи“, 

Јабланица – заселак „Наранџићи“ и Подгора – 

заселак „Музеље“, покренут је Одлуком о 

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

69-1/18 од 01.10.2018. 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 5.935,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

Захтјев за достављање понуде упућен је 

Понуђачу „ALEKSIĆ COMPANY“ БРЧКО, дана 

02.10.2018. године. 



Страна 36                            Службени гласник општине Лопаре – број 13.                 09.11.2018. 

 

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: 02/5-404-69-3/18                  Начелник   

05. октобра 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 

Прибој, у улици Друге мајевичке Бригаде која се 

поклапа са дијелом трасе магистралног пута М18. 

 

II 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 5.914,05 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку радова из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре 

за 2018. годину, са буџетске позиције 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: 02/5-404-70-1/18                  Начелник   

02. октобра 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 Прибој, у 

улици Друге мајевичке Бригаде која се поклапа са 

дијелом трасе магистралног пута М18, одлучено је 

да се уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„СПОРТИНГ МБ“ УГЉЕВИК, након 

разматрања достављене понуде Понуђача, број: 

110/18 од 05.10.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.914,05 КМ, без ПДВ-а, односно 6.919,43 КМ 

(шестхиљададеветстотинадеветнаест и 43/100 

конвертибилних марака), 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 
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Прибој, у улици Друге мајевичке Бригаде која се 

поклапа са дијелом трасе магистралног пута М18, 

покренут је Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке, број: 02/5-404-70-1/18 од 05.10.2018. 

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 5.914,05 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

 Захтјев за достављање понуде упућен је 

Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ „СПОРТИНГ МБ“ 

УГЉЕВИК, дана 03.10.2018. 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: 02/5-404-70-3/18      Начелник   

08. октобра 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 

изради пропуста на њивском путу у Мјесној 

заједници Мртвица, поред „плавог“ моста. 

 

II 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 5.998,30 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: 02/5-404-71-1/18                  Начелник   

05. октобра 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 изради 

пропуста на њивском путу у Мјесној заједници 

Мртвица, поред „плавог“ моста, одлучено је да се 

уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, након разматрања 

достављене понуде Понуђача, број: 97/18 од 

09.10.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.998,70 КМ, без ПДВ-а, односно 7.018,48 КМ 

(словима: седамхиљадаосамнаест и 48/100 

конвертибилних марака). 

 

Члан 3. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 
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Члан 4. 

За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Oдјељење за просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове општине Лопаре. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“ 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 изради 

пропуста на њивском путу у Мјесној заједници 

Мртвица, поред „плавог“ моста, покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 

број: 02/5-404-71-1/18 од 05.10.2018. 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 5.998,30 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

Захтјев за достављање понуде упућен је 

Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 

ЛОПАРЕ, дана 09.10.2018. 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: 02/5-404-71-3/18                  Начелник   

11. октобра 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 тесарских и 

кровопокривачких радова на објекту Мјесне 

заједнице у Милином Селу.   

 

II 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 5.997,40 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: 02/5-404-72-1/18                  Начелник   

12. октобра 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 у Мјесној заједници 
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Миросавци, заселак „Марићи“ – прва фаза. 

 

II 

Предвиђени максимални износ средстава 

за реализацију јавне набавке је 5.970,00 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: 02/5-404-73-1/18                  Начелник   

16. октобра 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 Миросавци, заселак 

„Марићи“ – прва фаза, одлучено је да се уговор 

додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „МР 

ЈОВИЋ“ ЛОПАРЕ, након разматрања 

достављене понуде Понуђача, број: 04/18 од 

22.10.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.970,00 КМ, без ПДВ-а (словима: 

петхиљададеветстотинаседамдесет и 00/100 

конвертибилних марака). Изабрани понуђач није 

ПДВ обвезник. 

 

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 

Миросавци, заселак „Марићи“ – прва фаза, 

покренут је Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке, број: 02/5-404-73-1/18 од 16.10.2018. 

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 5.970,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

Захтјев за достављање понуде упућен је 

Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ „МР ЈОВИЋ“ ЛОПАРЕ, дана 

16.10.2018. 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.  
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Број: 02/5-404-73-3/18                  Начелник   

22. октобра 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 тесарских и 

кровопокривачких радова на објекту Мјесне 

заједнице у Милином Селу, одлучено је да се 

уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ПРОФИ 

- МОНТ“ УГЉЕВИК, након разматрања 

достављене понуде Понуђача, број: 542/18 од 

16.10.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.997,40 КМ, без ПДВ-а, односно 7.016,96 КМ 

(словима: седамхиљадашеснаест и 96/100 

конвертибилних марака). 

 

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 тесарских и 

кровопокривачких радова на објекту Мјесне 

заједнице у Милином Селу, покренут је Одлуком 

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

404-72-1/18 од 12.10.2018. 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 5.997,40 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

Захтјев за достављање понуде упућен је 

Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ „ПРОФИ - МОНТ“ 

УГЉЕВИК, дана 15.10.2018. 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: 02/5-404-72-3/18                  Начелник  

19. октобра 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 

мрког угља (коцка – орах) за потребе гријања 

зграде Општинске управе општине Лопаре до 

краја текуће 2018. године. 
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II 

 Процијењена вриједност средстава за 

реализацију јавне набавке износи 5.948,80 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 412200 – 

„Трошкови енергије, угаљ и струја“. 

 

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: 02/5-404-74-1/18                  Начелник                                                 

18. октобра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 70. ставова 1), 3) и 6) 

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 10. 

став 1) Правилника о поступку додјеле уговора о 

услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 66/16), 

те на основу Препоруке комисије за јавну 

набавку, 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 

Прихвата се препорука Комисије за јавну 

набавку, број: 02/5-404-68-6/18 од 23.10.2018. 

године, те се уговор за набавку услуга радио - 

телевизијског праћења активности Општине 

Лопаре и Општинске управе општине Лопаре 

додјељује понуђачу РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА 

„БН“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА који је доставио своју 

понуду, број: 298-3/18 од 05.10.2018. године у 

којој је понуђена цијена у износу од 18.000,00 КМ, 

без урачунатог ПДВ-а, односно 21.060,00 КМ 

(двадесетједнахиљадашездесет и 00/100 

конвертибилних марака) са урачунатим ПДВ-ом. 

 

II 

 Ова Одлука доставља се свим понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне набавке, у 

складу са чланом 71. став 2) Закона о јавним 

набавкама. 

 

III 

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 покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 

број: 02/5-404-68-1/18 од 28.09.2018. године. 

Поступак набавке је проведен у складу са 

Правилником о поступку додјеле уговора о 

услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним 

набавкама. 

 Уговорни орган је поред јавног 

објављивања позива на web-страници општине 

Лопаре у складу са чланом 7. став 3) Правилника 

о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса 

II дио Б Закона о јавним набавкама упутио позив 

на три адресе и то: „Hayat“ Вогошћа, РТВ „БН“ 

Бијељина и „ОБН“ Сарајево.  

 Поступак јавне набавке провела је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем 

начелника општине, број: 02/5-404-68-3/18 од 

12.10.2018. године. У току поступка јавне набавке 

Комисија је запримила пристигле понуде, 

извршила њихово отварање, те преглед и оцјену 

понуда, према захтјевима и условима из Позива за 

доставу понуда. 

 У поступку јавне набавке утврђено је 

сљедеће: 

 да је укупан број пристиглих понуда 1 

(једна); 

 да је благовремено запримљена 1 (једна) 

понуда; 

 да није било неблаговремених понуда; 

 да није било неприхватљивих понуда. 

Комисија је дана 22.10.2018. године 

одржала састанак ради детаљне анализе и оцјене 

пристигле понуде на којем је констатовано да 

понуда понуђача РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА „БН“ 

Д.О.О. БИЈЕЉИНА испуњава тражене формално 

правне и техничке услове, те се сматра 

прихватљивом. 

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 Позива за доставу 

понуде. 

У поступку оцјене проведеног поступка, 

Начелник општине није нашао разлоге, 
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неправилности, нити пропусте у раду који би 

евентуално 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 Позивом за доставу понуда.  

 Из наведених разлога, примјеном члана 

64. став 1) тачка (б) Закона о јавним набавкама и 

члана 10. Правилника о поступку додјеле уговора 

о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним 

набавкама одлучено је као у диспозитиву ове 

Одлуке. 

 

 Поука о правном лијеку: Против ове 

Одлуке може се изјавити жалба у року од 10 

(десет) дана, рачунајући од дана достављања 

Одлуке. 

 

Број: 02/5-404-68-7/18                  Начелник   

23. октобра 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 

уређењу ријечног корита ријеке Гњице у Мјесној 

заједници Пирковци, на локацији моста 

Тоциљевац (узводно 200 m
1 
и низводно 100 m

1
). 

 

II 

Предвиђени максимални износ средстава 

за реализацију јавне набавке је 6.000,00 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: 02/5-404-77-1/18                  Начелник   

30. октобра 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 уређењу 

ријечног корита ријеке Гњице у Мјесној заједници 

Пирковци, на локацији моста Тоциљевац (узводно 

200 m
1 

и низводно 100 m
1
), 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 01.11.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

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

(словима: седамхиљададвадесет и 00/100 

конвертибилних марака) 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). 
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О б р а з л о ж е њ е 

Поступак јавне набавке радова на 

уређењу ријечног корита ријеке Гњице у Мјесној 

заједници Пирковци, на локацији моста 

Тоциљевац (узводно 200 m
1 

и низводно 100 m
1
), 

покренут је Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке, број: 02/5-404-77-1/18 од 30.10.2018. 

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, дана 31.10.2018. 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: 02/5-404-77-3/18                  Начелник   

02. новембра 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 

Пирковци, општина Лопаре. 

 

II 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 5.983,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку радова из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре 

за 2018. годину, са буџетске позиције 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: 02/5-404-78-1/18                  Начелник   

30. октобра 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 Пирковци, 

општина Лопаре, одлучено је да се уговор 

додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„СПОРТИНГ МБ“ УГЉЕВИК, након 

разматрања достављене понуде Понуђача, број: 

117/18 од 02.11.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.983,00 КМ, без ПДВ-а, односно 7.000,11 КМ 

(седамхиљада и 11/100 конвертибилних марака), 

са урачунатим ПДВ-ом.  
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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 

Пирковци, општина Лопаре, покренут је Одлуком 

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

404-78-1/18 од 30.10.2018. 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 5.983,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

 Захтјев за достављање понуде упућен је 

Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ „СПОРТИНГ МБ“ 

УГЉЕВИК, дана 31.10.2018. 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: 02/5-404-78-3/18                  Начелник   

05. новембра 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 

мрког угља (коцка – орах) за потребе гријања 

зграде Општинске управе општине Лопаре до 

краја текуће 2018. године, одлучено је да се 

уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

„GREGO - GTP“ КАЛЕСИЈА, након разматрања 

достављене Понуде број: 05-10/18 од 22.10.2018. 

године. 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.948,80 КМ, без ПДВ-а, односно 6.960,10 КМ 

(словима: шестхиљададеветстотинашездесет и 

10/100 конвертибилних марака), 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 мрког 
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угља (коцка – орах) за потребе гријања зграде 

Општинске управе општине Лопаре до краја 

текуће 2018. године, покренут је Одлуком о 

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

74-1/18 од 18.10.2018. 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 

5.948,80 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

 

Позив за достављање понуде упућен је 

понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ „GREGO - GTP“ КАЛЕСИЈА, 

дана 19.10.2018. 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: 02/5-404-74-3/18                  Начелник   

25. октобра 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 

штампања за потребе општине Лопаре. 

 

II 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 5.920,00 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: 02/5-404-75-1/18                  Начелник   

24. октобра 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 штампања за 

потребе општине Лопаре, одлучено је да се уговор 

додијели Понуђачу ЗАНАТСКО ГРАФИЧКА 

РАДЊА „ДОРА“ БИЈЕЉИНА, након 

разматрања достављене понуде Понуђача, број: 

32/18 од 30.10.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.920,00 КМ, без ПДВ-а, односно 6.926,40 КМ, са 

урачунатим ПДВ-ом (словима: 

шестхиљададеветстотинадвадесетшест КМ и 

40/100).  

 

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 општу управу 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 штампања 

за потребе општине Лопаре покренут је Одлуком 

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

404-75-1/18 од 24.10.2018. 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 5.920,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

 Захтјев за достављање понуде упућен је 

понуђачу ЗАНАТСКО ГРАФИЧКА РАДЊА 

„ДОРА“ БИЈЕЉИНА, 24.10.2018. 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   

30. октобра 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 05/3-372-8/18 од 01.10.2018 

године, извршио је у регистру заједница етажних  

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број:   20 упис лица за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЗГРАДА СТАРИ 

КОМИТЕТ“,      са сљедећим подацима: 

                                             

Назив и сједиште:   Заједница етажних власника 

зграде    „ЗГРАДА СТАРИ  КОМИТЕТ“,    ул.  

ЦАРА ЛАЗАРА број:13   Лопаре.  Регистарски 

лист број: 20 

Оснивачи:  5 (пет) етажних власника зграде су 

извршили регистрацију ЗЕВ-а  „ЗГРАДА СТАРИ 

КОМИТЕТ“ Лопаре,  улица Цара Лазара 13. 

Заступник: Боро Симић, предсједник  Скупштине 

ЗЕВ, заступа Заједницу самостално и без 

ограничења. 

 

Број: 05/3-372-8/18                  Начелник                                                 

01. октобра 2018. године            Одјељења                          

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

 

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 05/3-372-10/18 од 10.10.2018 

године, извршио је у регистру заједница етажних  

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број:21 упис лица за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЗГРАДЕ ТРЕЋЕ 

МАЈЕВИЧКЕ БРИГАДЕ број 46““,      са 

сљедећим подацима: 

                                             

Назив и сједиште:   Заједница етажних власника 

зграде    „ЗГРАДА ТРЕЋЕ МАЈЕВИЧКЕ 

БРИГАДЕ број 46“,    ул. Треће мајевичке бригаде 

број 46    Лопаре.  Регистарски лист број: 21 

Оснивачи: 7 (седам) етажних власника 

зградеизвршили регистрацију ЗЕВ-а  „ЗГРАДА 

ТРЕЋЕ МАЈЕВИЧКЕ  БРИГАДЕ број 46“ Лопаре,  

улица Треће мајевичке бригаде број 46. 

Заступник: ПАЈКАНОВИЋ МИЛКА, 

предсједник  Скупштине ЗЕВ, заступа Заједницу 

самостално и без ограничења. 

 

Број: 05/3-372-10/18                  Начелник                                                 

10. октобра 2018. године           Одјељења                          

Лопаре          Срђан Лукић, дипл.инг. с.р. 
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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 05/3-372-11/18 од 15.10.2018 

године, извршио је у регистру заједница етажних  

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број:22, упис лица за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЗГРАДА 141“,      са 

сљедећим подацима: 

                                             

Назив и сједиште:   Заједница етажних власника 

зграде    „ЗГРАДА 141“,    ул.  ЦАРА ДУШАНА 

број:141   Лопаре.  Регистарски лист број: 22 

Оснивачи:  8 (осам) етажних власника зграде су 

извршили регистрацију ЗЕВ-а  „ЗГРАДА 141“ 

Лопаре,  улица Цара Душана 141. 

Заступник: Давидовић Свјетлана, предсједник  

Скупштине ЗЕВ, заступа Заједницу самостално и 

без ограничења. 

 

Број: 05/3-372-11/18                  Начелник                                                 

15. октобра 2018. године            Одјељења                          

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

 

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: 05/3-372-12/18 од 17.10.2018 

године, извршио је у регистру заједница етажних  

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број:   23 упис лица за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ОМЕГА“,      са 

сљедећим подацима: 

                                             

Назив и сједиште:   Заједница етажних власника 

зграде    „ОМЕГА“,    ул  Цара Душана број:168 

Лопаре.  Регистарски лист број: 23 

Оснивачи: 8 (осам) етажних власника зграде су 

извршили регистрацију ЗЕВ-а  „ОМЕГА“ Лопаре  

улица Цара Душана број:168 

Заступник: СВЈЕТЛАНА БОЖИЋ, предсједник  

Скупштине ЗЕВ, заступа Заједницу самостално и 

без ограничења. 

 

Број: 05/3-372-12/18                  Начелник                                                 

17. октобра 2018. године              Одјељења                          

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

 

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 05/3-372-13/18 од 18.10.2018 

године, извршио је у регистру заједница етажних  

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број:24 упис лица за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЗГРАДА број :139“,      

са сљедећим подацима: 

                                           

Назив и сједиште:   Заједница етажних власника 

зграде    „ЗГРАДА број: 139“,    ул  Цара Душана 

број:139    Лопаре.  Регистарски лист број: 24 

Оснивачи:  6 (шест) етажних власника зграде су 

извршили регистрацију ЗЕВ-а  „Зграда број:139“ 

Лопаре  улица Цара Душана 139. 

Заступник: Свјетлана Илић, предсједник  

Скупштине ЗЕВ, заступа Заједницу самостално и 

без ограничења. 

 

Број: 05/3-372-13/18                  Начелник                                                 

18. октобра 2018. године               Одјељења                          

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