
 

                                                                          

                                                                                   

                                      

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

Цара Душана бр. 143. Лопаре 

Тел/Факс:055/650-304 

е-mail: lopareso@teol.net 

 

05. децембар 2018. године 

  

Л О П А Р Е 

 

БРОЈ 15/18  

 

  Жиро-рачун: 

  ''Павловић Интернационал Банк'' 

  а.д. Бијељина, број: 

  554-003-000000-1923 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 

                   На основу члана 31. Закона о 

буџетском систему Републике Српске (''Службени 

гласник РС'', број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), 

члана 39. став 2. тачка 3. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 

Српске'', број: 97/16) и члана 36. Статута општине 

Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 

број: 6/17), уз претходно прибављену сагласност 

Министарства финансија Републике Српске број: 

06.04/400-1284-1/18 од 28.11.2018. године, 

Скупштина општине Лопаре на 20.  сједници 

одржаној дана 30.11.2018. године,      д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању нацрта Ребаланса буџета 

 општине Лопаре за 2018. годину 

 

Члан 1. 

                     Усваја се нацрт Ребаланса буџета  

општине Лопаре за 2018. годину у износу од 

5.858.000,00 КМ. 

 

Члан 2. 

                    Средства из претходног члана 

обезбјеђују се из укупних изворних прихода у 

износу од 5.398.231,00 КМ, примитака за 

нефинансијску имовину  у износу од 28.000,00 

КМ, грантови у износу од 150.000,00 КМ, текућих 

трансфера у износу од 273.500,00 КМ, примитци 

од финансијске имовине у износу од 1.975,00 и 

остали примитци у износу од 6.294,00 КМ. 

 

Члан 3. 

                   Нацрт Ребаланса буџета из члана 1. је 

саставни дио овог Закључка. 

 

Члан 4. 

                    Извршење нацрта Ребаланса буџета 

ближе ће се уредити Одлуком о извршењу  Буџета 

општине Лопаре за 2018. годину. 

 

Члан 5. 

                     Овај Закључак  ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Лопаре''. 

 

Број: 01/1-022-1-136/18                Предсједник                                                

30. новембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 
На основу члана 31. Закона о буџетском 

систему Републике Српске (''Службени гласник 

РС'', број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. 

став 2. тачка 3. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике Српске'', број: 

97/16) и члана 36. Статута општине Лопаре 

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

уз претходно прибављену сагласност 

Министарства финансија Републике Српске број: 

06.04/400-1285-1/18 од 28.11.2018. године, 

Скупштина општине Лопаре на 20. сједници 

одржаној дана 30.11.2018. године,       д о н о с и 
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З А К Љ У Ч А К 

о усвајању нацрта  Буџета  

општине Лопаре за 2019. годину 

 

Члан 1. 

                     Усваја се нацрт  Буџета  општине 

Лопаре за 2019. годину у износу од 5.780.000,00 

КМ. 

 

Члан 2. 

                    Нацрт Буџета из члана 1. је саставни 

дио овог Закључка. 

 

Члан 3. 

                     Овај Закључак  ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Лопаре''. 

 

Број: 01/1-022-1-137/18                Предсједник                                                

30. новембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

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

члана 7. Закона о комуналним таксама 

(“Службени гласник Републике Српске”, 

број: 4/12) и члана 36. Статута општине Лопаре 

(“Службени гласник општине   Лопаре“, број: 

6/17), Скупштина општине Лопаре на 20. сједници 

одржаној дана 30.11.2018. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Одлуке о комуналним 

таксама  

 

Члан 1. 

У Одлуци о комуналним таксама 

(„Службени гласник општине Лопаре“ број: 3/12, 

4/12, 2/14, 12/14 и 3/15) у Тарифном броју 5. став 

1. тачка 8. ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ иза подтачке 

''Истицање фирме на возилу (возила која служе за 

потребе снабдијевања робом у оквиру 

регистроване дјелатности, осим превоза робе за 

властите производе индивидуалних 

пољопривредних произвођача)'' додаје се  нова 

подтачка, која гласи:''Удружења грађана- 

сједиште 50,00 КМ''. 

 

Члан 2. 

У Одлуци о комуналним таксама 

(„Службени гласник општине Лопаре“ број: 3/12, 

4/12, 2/14, 12/14 и 3/15) у Тарифи комуналних 

такси које плаћају таксени обвезници на подручју 

општине Лопаре у Тарифном броју 5. тачка 8. 

подтачка 4.  иза ријечи ''шљунка'' бришу се: 

''заграде'', ознака ''+'' и ријечи: ''о.5КМ по сваком 

извађеном м
3
 материјала обрачунава се сваких 6 

мјесеци на основу евиденције експлоатације'' 

 

Члан 3. 

                    Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

Општине Лопаре''. 

 

Број: 01/1-022-1-138/18                Предсједник                                                

30. новембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

На основу члана 81. став 2. под б) Закона 

о заштити од пожара („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 71/12), 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 20. сједници одржаној дана 

30.11.2018. године, д о н о с и  

 

П Л А Н  

намјенског утрошка средстава прикупљених 

по основу накнада  за реализацију пројеката 

техничког опремања Територијалне 

 ватрогасне јединице за 2018. годину 

 

I 

 Овим Планом уређује се питање утрошка 

средстава прикупљених  по основу накнада за 

реализацију пројеката техничког опремања 

Територијалне ватрогасне  јединице у 2018. 

години, и то: оквирна висина средстава која се 

очекују по овом основу, пројекти у које ће та 

средства бити пласирана, износ средстава по 

пројектима, органи надлежни за провођење 

поступка у циљу реализације пројеката и рок за 

њихово провођење. 

 

II 

 Планирана средства по основу накнада за 

реализацију пројеката техничког опремања 

Територијалне ватрогасне  јединице  у  2018. 

години  износе  44.500,00 КМ.  

У наведени износ су укључена новчана 

средства која су прукупљена у 2016.  2017. и 2018. 

години по основу накнада за реализацију 

пројеката техничког опремања Територијалне 

ватрогасне  јединице општине Лопаре. 

 

III 

 Приходи прикупљени по основу накнада 

за реализацију пројеката техничког опремања 

Територијалне ватрогасне јединице у Буџету 

општине Лопаре у 2018. години намјенски ће се 
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користити за: 

 

1. Суфинансирање пројекта Ватрогасног 

савеза Републике Српске за набавку 

новог навалног ватрогасног возила у 

износу од 19.000,00 КМ, 

2. Набавку половног специјалног 

ватрогасног возила са корпом дужине 

21 метар у износу од 7.020,00 КМ, 

3. Суфинансирање трошкова плаћања 

увозних даџбина (трошкови уплате 

ПДВ-а) за навално ватрогасно возило у 

износу од 18.480,00 КМ. 

 

          Утрошак средстава из претходног става 

планиран је у Буџету општине Лопаре за 2018. 

годину,  на економском коду 511 000 за 

потрошачку јединицу 0125 – Територијална 

ватрогасна јединица. 

 

IV 

 Начелник општине  Лопаре и надлежно 

одјељење  ће у складу са Законом о јавним 

набавкама  и другим подзаконским  актима 

општине Лопаре и Ватрогасног савеза Републике 

Српске, провести поступак јавне набавке у циљу 

реализације пројеката из тачке I овог Плана. 

Координацију и праћење провођења овог 

Плана и намјенски утрошак средстава од накнада 

за реализацију пројеката техничког опремања 

ватрогасних јединица, прате Министарство 

унутрашњих послова и Ватрогасни савез 

Републике Српске. 

 

V 

 Рок за провођење пројеката из овог Плана  

је 31.12.2018. године. 

 

VI 

 Одјељење за финансије је дужно да 

заједно са Територијалном ватрогасном 

јединицом изради годишњи извјештај о 

реализацији средстава за техничко опремање 

Територијалне  ватрогасне јединице и извјештај 

достави Влади Републике Српске, најкасније до 

15. јануара наредне године. 

 

VII 

 Овај План  ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-139/18                Предсједник                                                

30. новембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 
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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 300,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Тошић Госпави 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: 02/1-3509/18                  Начелник   

13. новембра 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 

108,00 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: 02/1-400-1/40                  Начелник   

14. новембра 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 

250,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Служби 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: 02/1-400-1/41                  Начелник   

14. 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 
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I 

Одобравају се средства у износу од 300,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Вишњи Обреновић из 

Пељава за трошкове лијечења.  

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-3489/18                  Начелник   

16. 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 200,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Јовановић Веселку из 

Зворника, 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: 02/1-3644/18                  Начелник   

19. 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 150,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Ивици Иванишевићу из 

Бијељине, 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: 02/1-3594/18                  Начелник   

22. 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 150,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Слободанки 

Каностревац 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“. 
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Број: 02/1-3577/18                  Начелник   

22. 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 150,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Миловановић Остоји из 

Кореташа, 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: 02/1-3587/18                  Начелник   

22. 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, Чворо Ковиљки из 

Веселиновца, за трошкове лијечења.  

 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-3642/18                  Начелник   

22. 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 150,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Миладину Продановићу 

из Лопара, за трошкове лијечења.  

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-3618/18                  Начелник   

22. 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 
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I 

Одобравају се средства у износу од 300,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Жељку Тешићу 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: 02/1-3619/18                  Начелник   

22.  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  д 

о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 300,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Tошић-Јовић Полки 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: 02/1-3684/18                  Начелник   

22. новембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 19. Закона о систему 

јавних служби ("Службени гласник Републике 

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

1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи 

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

чланом 67. Статута општине Лопаре (''Службени 

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

општине Лопаре доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку 

 ЈЗУ Дом здравља „Лопаре“ Лопаре, број:896/18 

од 27.11.2018. године 

 

I 

Даје се сагласност на Одлуку ЈЗУ дом 

здравља „Лопаре“ Лопаре, број:896/18 од 

27.11.2018. године 

 

II 

Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Лопаре". 

 

Број: 02/1-014-227                  Начелник   

05. децембра 2018. године             Општине 

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

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

став (2), члана 88. и члана 64. став (1) тачка б) 

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

чланом  9. Правилника о јавним набавкама роба, 

услуга и радова („Службени гласник општине 

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

д о н о с и    

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

  

I 

Покреће се поступак јавне набавке радова 

на асфалтирању локалног пута у дијелу ромског 

насеља у Мјесној заједници Липовице, општина 

Лопаре. 

 

II 

 Предвиђени максимални износ средстава 

за реализацију јавне набавке је 70.720,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку радова из тачке I ове 

Одлуке обезбијеђена су од стране Министарства 

за људска права и избјеглице БиХ у циљу 

рјешавања проблема Рома у области стамбеног 

збрињавања, као и из буџета општине Лопаре за 

2018. годину. 

 

III 

 За предметну јавну набавку водиће се 
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поступак по Kонкурентском захтјеву за доставу 

понуда. Обавјештење о набавци објавиће се на 

Порталу Агенције за јавне набавке БиХ. 

 

IV 

 Критеријум који ће се примјењивати за 

избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

понуде. 

 

V 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-76-1/18                  Начелник                                                 

29. 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 јавну набавку, начелник 

општине Лопаре, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне 

набавке радова на асфалтирању локалног пута у 

дијелу ромског насеља у Мјесној заједници 

Липовице, општина Лопаре 

 

I 

Прихвата се Препорука Комисије за јавну 

набавку, број: 02/5-404-76-9/18 од 23.11.2018. 

године и уговор за јавну набавку радова на 

асфалтирању локалног пута у дијелу ромског 

насеља у Мјесној заједници Липовице, општина 

Лопаре, додјељује се понуђачу „GALAX - 

NISKOGRADNJA“ Д.Д. БРЧКО, на основу 

понуде, број: 126/18 од 07.11.2018. године. 

 

II 

Укупна вриједност предметне набавке 

износи 65.360,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а, 

односно 76.471,20 КМ (словима: 

седамдесетшестхиљадачетиристотинеседамдесетј

едан и 20/100 конвертибилних марака) са 

урачунатим ПДВ-ом. 

 

III 

 Изабрани понуђач је у склопу своје 

понуде доставио сву тражену документацију, на 

начин како је наведено у Тендерској 

документацији, тако да се ослободио обавезе 

накнадног достављања исте. 

 

IV 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном Понуђачу након истека рока 

од 15 (петнаест) дана, рачунајући од дана када су 

сви понуђачи обавијештени о избору 

најповољније понуде, у складу са чланом 72. став 

1) Закона о јавним набавкама. Изузетак постоји у 

случају када на одлуку о додјели уговора у 

поступку набавке мале вриједности нема жалбе и 

тада је уговорни орган дужан да закључи уговор у 

року од 10 (десет) дана од дана обавјештавања 

учесника поступка о избору најповољнијег 

понуђача (члан 98. став 5) Закона о јавним 

набавкама БиХ). 

 

V 

 Ова Одлука објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 

истовремено с упућивањем исте понуђачима који 

су учествовали у поступку јавне набавке, у складу 

са чланом 70. став 6) Закона о јавним набавкама. 

 

VI 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима који су 

учествовали у поступку јавне набавке, у складу са 

чланом 71. став 2) Закона о јавним набавкама. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка, број: 02/5-404-76-

1/18 од 29.10.2018. године.  

Јавна набавка проведена је путем 

Конкурентског захтјева за достављање понуда. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 15-7-

3-68-3-25/18 објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 29.10.2018. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 70.720,00 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган објавио је Тендерску 

документацију на Порталу јавних набавки, дана 

29.10.2018. 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. 

Челић 

Тендерску документацију са Портала 

јавних набавки преузело је укупно 8 (осам) 

понуђача. 

Комисија за јавну набавку именована је 

Рјешењем начелника општине, број: 02/5-404-76-

4/18 од 05.11.2018. године. 
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На адресу Уговорног органа 

благовремено су пристигле 3 (три) понуде: „Galax 

– Niskogradnja“ д.д. Брчко, „Араповац путеви“ 

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

На адресу Уговорног органа пристигла је 

једна неблаговремена понуда: „Бијељина пут“ 

д.о.о. Бијељина. Уговорни орган је у складу са 

чланом 63. став 1) Закона о јавним набавкама 

неблаговремену понуду неотворену вратио 

понуђачу. 

Комисија је благовремено извршила 

отварање пристиглих благовремених понуда, дана 

12.11.2018. године у 11:30
h 

уз присуство 

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

Челић, „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре и „Galax – 

Niskogradnja“ д.д. Брчко. Записници са отварања 

понуда благовремено су достављени свим 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке. 

Комисија за јавну набавку доставила је 

дана 23.11.2018. године Начелнику општине 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-76-8/18 

од 23.11.2018. године и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача, број: 02/5-404-76-9/18 од 

23.11.2018. 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 4 

(четири); 

 да је благовремено запримљено 3 (три) 

понуде; 

 да је неблаговремено запримљена 1 

(једна) понуда; 

 да су Понуђачи „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ 

д.о.о. Челић и „Galax – Niskogradnja“ д.д. 

Брчко квалификовани понуђачи који су 

доставили прихватљиве понуде, јер су 

доставили све захтијеване доказе и 

понуде израдили на начин одређен 

тендерском документацијом; 

 да Понуда Понуђача „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 

д.о.о. Лопаре није прихватљива из 

сљедећих разлога:  

а) Уговорни орган је тачком 3.3. Тендерске 

документације предвидио доказе које су понуђачи 

дужни доставити како би доказали своју 

способност обављања професионалне дјелатности 

(члан 46. Закона о јавним набавкама). Понуђачи 

су били обавезни да у склопу своје понуде доставе 

оригинал Рјешења о упису у судски регистар, са 

свим прилозима и измјенама или овјерену копију 

Рјешења о упису у судски регистар, са свим 

прилозима и измјенама, односно актуелни извод 

из судског регистра (оригинал или овјерена 

копија). Понуђач „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре је 

у склопу своје понуде доставио овјерену копију 

Рјешења о регистрацији, број: 059-0-Reg-15-000 

287 од 06.04.2015. године из кога је видљиво да се 

ради о Рјешењу које је донијето ради уписа 

промјене лица овлаштених за заступање. Дакле, 

наведени понуђач у склопу своје понуде није 

доставио основно Рјешење о упису у судски 

регистар са свим насталим измјенама, односно 

актуелни извод из судског регистра, него само 

Рјешење које се осноси на насталу промјену. 

б) Тачком 3.4. Тендерске документације Уговорни 

орган је предвидио услове у сврху доказивања 

економске и финансијске способности. Понуђачи 

су били дужни доказати своју солвентност, 

односно да њихови трансакцијски банкарски 

рачуни нису били блокирани у последњих 6 

(шест) мјесеци, рачунајући од датума 

објављивања обавјештења о јавној набавци (члан 

47. став 1) тачка а) Закона о јавним набавкама). У 

сврху доказивања наведених услова, понуђачи су 

били дужни доставити „Извјештај Централне 

банке БиХ, који садржи податке о свим 

отвореним банковним рачунима правне особе. 

Како би понуђачи доказали да сви њихови 

банковни рачуни нису били блокирани у посљедњих 

6 (шест) мјесеци рачунајући од датума 

објављивања обавјештења о јавној набавци 

доставиће потврде које издаје друга финансијска 

институција (све банке код којих су рачуни 

отворени) којима се доказује да сви отворени 

рачуни понуђача нису били у блокади у посљедњих 

6 (шест) мјесеци рачунајући од датума 

објављивања обавјештења о јавној набавци“. 

Докази се достављају у саставу понуде као обичне 

копије, заједно са попуњеном Изјавом о 

испуњености услова економске и финансијске 

способности, потписаном и овјереном печатом од 

стране понуђача. Понуђач „Интеграл МЦГ“ д.о.о. 

Лопаре је у склопу своје понуде доставио 

Извјештај Централне банке Босне и Херцеговине 

о рачунима пословног субјекта из кога је видљиво 

да Понуђач има активне рачуне код три банке: 

„Pavlović International Bank“ Бијељина, „Raiffeisen 

bank“ д.д. Сарајево и „NLB Banka“ а.д. Бања Лука. 

Поред Извјештаја централне банке наведени 

Понуђач је доставио и потврде о солвентности 

издате од стране „Pavlović International Bank“ а.д. 

Слобомир – Бијељина и „Raiffeisen Bank“ главна 

филијала Сарајево, филијала Бијељина. Дакле, 

Понуђач „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре није 

доставио потврду о солвентности коју је трабала 

да изда „NLB Banka“ а.д. Бања Лука, иако из 

Извјештаја централне банке јасно произилази да 

наведени понуђач има отворен трансакцијски 
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рачун и код наведене банке.  

Понуда понуђача „Galax – Niskogradnja“ 

д.д. Брчко је најприхватљивија примјењујући 

критеријум најниже цијене и у потпуности је 

испунила услове предвиђене Тендерском 

документацијом, тако да су се у складу са чланом 

89. Закона о јавним набавкама БиХ стекли услови 

за избор наведеног Понуђача као најповољнијег у 

предметном поступку јавне набавке. 

У поступку доношења ове Одлуке 

посебно су цијењене чињенице да је Комисија 

правилно и потпуно извршила оцјену 

квалификованости понуђача, те оцјену приспјелих 

понуда, сходно критеријима из Тендерске 

документације. 

У поступку оцјене проведеног поступка, 

Начелник општине није нашао пропусте, нити 

разлоге који би били основ за неприхватање 

Препоруке Комисије за јавну набавку. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија у свему правилно поступила, те да је 

избор најповољнијег понуђача извршен у складу 

са Законом о јавним набавкама, подзаконским 

актима и Тендерском документацијом. Увидом у 

приложену документацију, неспорно је да је 

изабрани понуђач најбоље оцијењен због најниже 

цијене, како слиједи: 

 

НАЗИВ/ИМЕ ПОНУЂАЧА 

УКУПНА 

ЦИЈЕНА 

ПОНУДЕ  

БЕЗ ПДВ-а 

1. „GALAX - 

NISKOGRADNJA“ д.д. 

Брчко 65.360,00 КМ 

2. „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ 

д.о.о.Челић 66.560,00 КМ 

 

 Изабрани понуђач „Galax – Niskogradnja“ 

д.д. Брчко 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. 

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

76-8/18 од 23.11.2018. године саставни је дио ове 

Одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки понуђач који има легитимни 

интерес у предметном поступку јавне набавке, а 

који сматра да је Уговорни орган у току поступка 

прекршио једну или више одредби Закона о 

јавним набавкама има право уложити жалбу у 

писаној форми у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема ове Одлуке, у складу са чланом 99. Закона 

о јавним набавкама. 

 

Број: 02/5-404-76-10/18                  Начелник                                                 

23. новембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

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

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 

радова општине Лопаре („Службени гласник 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Лопаре („Службени гласник 

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

Лопаре, д о н о с и    

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

  

I 

Покреће се поступак јавне набавке радова 

на изградњи путева на подручју општине Лопаре. 

 

II 

 Предвиђени максимални износ средстава 

за реализацију јавне набавке је 90.000,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку радова из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се од стране Министарства за 

људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, 

Одлуком о избору пројеката обнове и изградње 

комуналне и социјалне инфраструктуре на 

просторима гдје живе расељена лица и 

повратници за 2017. годину, број: К-12-41-1-2438-

3/18 од 27.08.2018. године. 

 

III 

 Јавна набавка ће се спровести путем 

Отвореног поступка. 

Поступак јавне набавке спровешће се у 

складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским актима и интерним актима 

уговорног органа. 

Обавјештење о набавци објавиће се на 

Порталу Агенције за јавне набавке БиХ. 

 

IV 

 Критеријум који ће се примјењивати за 

избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

понуде. 

 

V 
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 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-79-1/18                  Начелник                                                 

22. новембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ''ЛОПАРЕ'' ЛОПАРЕ 

 

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА 

ДОМ ЗДРАВЉА“ЛОПАРЕ“ЛОПАРЕ 

 

На основу члана 29. став 1. тачка 10. и 

тачка 15. Статута ЈЗУ Дома здравља“Лопаре“, 

директор ЈЗУ Дома здравља “Лопаре“ Лопаре  д о 

н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

       Стављају се ван снаге следећи акти:  

1. Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у ЈЗУ 

Дому здравља“Лопаре“Лопаре, број: 

337/18 од 17.05.2018. године, 

2.  Упуство о провођењу поступка редовне 

анализе организације и систематизације 

радних мјеста у ЈЗУ Дому 

здравља“Лопаре“Лопаре,  

број: 385/18 од 30.05.2018.године,  

3. Правилник о измјенама Правилника о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у ЈЗУ 

Дому здравља“Лопаре“Лопаре,  

број: 471/18 од 02.07.2018.године, 

4. Упуство о измјени Упуства о провођењу 

поступка редовне анализе организације и 

систематизације радних мјеста у ЈЗУ 

Дому здравља“Лопаре“Лопаре, број: 

472/18 од 02.07.2018. године, 

5. Одлуку о провођењу поступка редовне 

анализе организације и систематизације 

радних мјеста у ЈЗУ Дому 

здравља“Лопаре“Лопаре, број: 510/18 од 

16.07.2018. године, 

6. Рјешење о именовању Радног тијела за 

провођење поступка редовне анализе 

организације и систематизације радних 

мјеста у ЈЗУ Дому 

здравља“Лопаре“Лопаре, број: 511/18 од 

16.07.2018. године, 

7. План имплементације Правилника о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у ЈЗУ 

Дому здравља“Лопаре“Лопаре, број: 

512/18 од 16.07.2018. године. 

 

Члан 2. 

Унутрашња организација и 

систематизација радних мјеста у ЈЗУ Дом здравља 

“Лопаре“Лопаре, вршит ће се по Правилнику о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у ЈЗУ Дому 

здравља“Лопаре“Лопаре, број: 118-9/18 од 

15.02.2018. године. 

 

Члан 3. 

По добијању сагласности од Начелника 

општине Лопаре ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“, а објавит ће се и на огласној 

табли ЈЗУ Дома здравља“Лопаре“Лопаре. 

 

Број: 896/18                                           ДИРЕКТОР  

Датум: 27. новембра 2018. године  

                                       Др Желимир Нешковић,с.р. 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 

Закључак о усвајању нацрта Ребаланса  

Буџета општине Лопаре за 2018. годину................1 

Закључак о усвајању нацрта  Буџета  

општине Лопаре за 2019. годину.............................2 

Одлука о измјенама и допунама  

Одлуке о комуналним таксама ...............................2 

План намјенског утрошка средстава  

прикупљених по основу накнада  за 

реализацију пројеката техничког  

 

 

опремања Територијалне 

ватрогасне јединице за 2018. годину.................2 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

  

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3509/18.....................4 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-400-1/40....................4 
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Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-400-1/41......................4 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3489/18......................4 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3644/18......................5 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3594/18......................5 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3577/18......................5 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3587/18......................6 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3642/18......................6 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3618/18......................6 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3619/18......................6 

Одлука о одобрењу средстава  

буџетске резерве број: 02/1-3684/18......................7 

 

Рјешење о давању сагласности на Одлуку 

ЈЗУ Дом здравља „Лопаре“ Лопаре, 

 број:896/18 од 27.11.2018. године........................7 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Одлука о покретању поступка јавне  
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