
 

                                                                          

                                                                                   

                                      

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

Цара Душана бр. 143. Лопаре 

Тел/Факс:055/650-304 

е-mail: lopareso@teol.net 

 

07. март 2019. године 

  

Л О П А Р Е 

 

БРОЈ 2/19  

 

  Жиро-рачун: 

  ''Павловић Интернационал Банк'' 

  а.д. Бијељина, број: 

  554-003-000000-1923 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 

 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 22. редовној сједници 

одржаној дана 22.02.2019. 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-534/18 

од 03.01.2019. године Јовић Спасоја из Тобута, за 

легализацију индивидуалног стамбеног објекта у 

Тобуту, на земљишту означеном као к.ч. број 

1119/2 и дио к.ч. број 1120 К.О. Тобут, 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: 01/1-022-1-1/19                Предсједник 

22. фебруара  2019. 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 22. редовној сједници 

одржаној дана 22.02.2019. 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-529/18 

од 03.01.2019. године Марић Ристе из 

Миросаваца, за легализацију индивидуалног 

стамбеног објекта у Миросавцима, на земљишту 

означеном као к.ч. број 471/2 К.О. Миросавци, 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: 01/1-022-1-2/19                Предсједник   

22. фебруара  2019. године              Скупштине  

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 



Страна 2                            Службени гласник општине Лопаре – број 2.                 07.03.2019. 

 

 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 22. редовној   сједници 

одржаној дана 22.02.2019. 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-515/18 

од 26.12.2018. године Секулић Живана из 

Прибоја, за легализацију индивидуалног 

стамбеног објекта у Прибоју, на земљишту 

означеном као к.ч. број 2777/3 К.О. Прибој, 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: 01/1-022-1-3/19                Предсједник  

22. фебруара  2019. 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 22. редовној сједници 

одржаној дана 22.02.2019. 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-514/18 

од 26.12.2018. године Јовић Милоша из Тобута, за 

легализацију индивидуалног стамбеног објекта у 

Прибоју, на земљишту означеном као к.ч. број 

269/2 К.О. Прибој, 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: 01/1-022-1-4/19                Предсједник 

22. фебруара  2019. 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 22. редовној сједници 

одржаној дана 22.02.2019. 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-513/18 

од 25.12.2018. године Бабић Богдане из Прибоја, 

за легализацију индивидуалног стамбеног објекта 

у Прибоју, на земљишту означеном као к.ч. број 

2839/5 К.О. Прибој, 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: 01/1-022-1-5/19                Предсједник  

22. фебруара  2019. 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 22. редовној сједници 

одржаној дана 22.02.2019. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о прихватању  стручног мишљења – 

урбанистичко техничких услова  

 



Страна 3                            Службени гласник општине Лопаре – број 2.                 07.03.2019. 

 

I 

 Прихвата се стручно мишљење - 

урбанистичко технички услови број:  УТУ-512/18 

од 25.12.2018. године Манојловић Драгице из 

Подгоре, за легализацију индивидуалног 

стамбеног објекта у Прибоју, на земљишту 

означеном као к.ч. број 2839/4 К.О. Прибој, 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: 01/1-022-1-6/19                Предсједник  

22. фебруара  2019. 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 22. сједници одржаној 22.02.2019. 

године, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о разрјешењу члана Првостепене стручне 

комисије о процјени потреба и усмјеравања 

дјеце и омладине са сметњама у развоју 

 

I 

 Разрјешава се, због поднесене оставке,  

Сања Радовановић из Прибоја, са дужности члана 

Првостепене стручне комисије о процјени потреба 

и усмјеравања дјеце и омладине са сметњама у 

развоју,  

II 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном  

гласнику  општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-7/19                Предсједник  

22. фебруара  2019. 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 22. 

сједници одржаној дана 22.02.2019. године,  

доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава   

 

I 

Одобравају се новчана средства за 

финансирање радова на истражној бушотини за 

експлоатациони бунар  у  изворишту 

''Веселиновац'', општина Лопаре  у   износу од 

80.000,00 КМ. 

 

II 

Средства из претходног члана биће 

обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 2019. 

годину, са позиције 511100 -  ''Подршка 

пројектима капиталних инвестиција''.  

 

 III 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Начелник општине Лопаре и  Одјељење за 

финансије Општинске управе  Лопаре.  

 

IV 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи одлука о одобравању новчаних средстава 

број: 01/1-022-1-115/18 од 29.08.2018. године.  

 

V 

            Ова одлука  ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у ''Службеном 

гласнику општине Лопаре''. 

 

Број: 01/1-022-1-8/19                Предсједник  

22. фебруара  2019. 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 22. 

сједници одржаној дана 22.02.2019. године,  

доноси 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава   

 

I 

Одобравају се новчана средства за 



Страна 4                            Службени гласник општине Лопаре – број 2.                 07.03.2019. 

 

куповину непокретности у катастарским 

општинама Лабуцка, Лопаре град, Мачковац и 

Јабланица,  као дијела  стечајне масе 

Земљорадничке задруге ''Дојчин Лукић'' Лопаре у 

стечају у износу од 150.000,00 КМ. 

 

II 

Средства из претходног члана биће 

обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 2019. 

годину, са позиције 511100 -  ''Подршка 

пројектима капиталних инвестиција''. 

  

III 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

начелник општине Лопаре и  Oдјељење за 

финансије општине Лопаре.  

 

IV 

            Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Лопаре''. 

 

Број: 01/1-022-1-9/19                Предсједник  

22. фебруара  2019. године              Скупштине  

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 6/17), Скупштина општине Лопаре на 22. 

сједници, одржаној дана 22.02.2019. године, 

д о н о с и   

 

О Д Л У К У 

о суфинансирању радова  

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком одобрава се 

суфинансирање радова на следећим Пројектима: 

1. „Асфалтирање пута у Мјесној заједници 

Подгора, засеок „Орловине“ (успони), дужине 

400,00 m
1
, ширине 2,60 m

1
 + 2 х 0,50 m

1 
банкине“ 

– ЛОТ 1, са укупним износом од 8.003,94 КМ, са 

буџетске ставке 511100 – „Подршка пројектима 

капиталних инвестиција“, служба 160; 

2. „Асфалтирање дијела локалног пута 

ЛП13 преко Ћатиноваче, дионица од куће Митра 

Спасојевића до куће Обрада Пајкановића (дужина 

500,00 m
1
, ширина 3,00 m

1 
+ 2 х 0,50 m

1 
банкине)“ 

– ЛОТ 2, са укупним износом од  19.429,58 КМ, са 

буџетске ставке 511100 – „Подршка пројектима 

капиталних инвестиција“, служба 160; 

3. „Асфалтирање пута у Мјесној заједници 

Коњиковићи (дужина 350,00 m
1
, ширина 3,00 m

1
 + 

2,00 х 0,50 m
1 

банкине)“ – ЛОТ 3, са укупним 

износом од 819,38 КМ, са буџетске ставке 511100 

– „Подршка пројектима капиталних инвестиција“, 

служба 160. 

 

Члан 2. 

 Преостали износ средстава биће 

финансиран из средстава која су општини Лопаре 

одобрена од стране Министарства за људска 

права и избјеглице Босне и Херцеговине, у сврху 

обнове и изградње комуналне и социјалне 

инфраструктуре на просторима гдје живе 

расељена лица и повратници. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-10/19                Предсједник  

22. фебруара  2019. 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 22. 

сједници, одржаној дана 22.02.2019. године,  

доноси 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу предсједника  

Комисије за Статут и прописе 

 

I 
 Ранко Тодоровић из Лопара, због 

поднесене оставке,  разрјешава се дужности 

предсједника Комисије за Статут и прописе, на 

коју је именован Рјешењем Скупштине општине 

Лопаре, број: 01/1-022-1-104/16 од 28.11.2016. 

године.  

   

II 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-11/19                Предсједник  

22. фебруара  2019. 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 22. 
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сједници, одржаној дана 22.02.2019. године,  

доноси 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о избору предсједника  

Комисије  за Статут и прописе 

  

I 
Mитар Тојић из Липовица, бира се за  

предсједника  Комисије за Статут и прописе 

Скупштине општине Лопаре 

 

II 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

. 

Број: 01/1-022-1-12/19                Предсједник   

22. фебруара  2019. 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 22. 

сједници, одржаној дана 22.02.2019. године,  

доноси 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу предсједника  

Комисије за буџет и финансије 

  

I 
 Ранко Тодоровић из Лопара, због 

поднесене оставке,  разрјешава се дужности 

предсједника Комисије за буџет и финансије, на 

коју је именован Рјешењем Скупштине општине 

Лопаре, број: 01/1-022-1-105/16 од 28.11.2016. 

године. 

   

II 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-13/19                Предсједник  

22. фебруара  2019. 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 22. 

сједници, одржаној дана 22.02.2019. године,  

доноси 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о избору  предсједника  

Комисије за буџет и финансије 

  

I 
 Давор Вићић  из  Лопара, бира се за  

предсједника Комисије за буџет и финансије 

Скупштине општине Лопаре.   

 

II 

                      Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана  објављивања у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-14/19                Предсједник  

22. фебруара  2019. 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'', број: 6/17), 

Скупштина општине Лопаре, на 22. сједници, 

одржаној дана 22.02.2019. године, доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о продаји непосредном погодбом 

непокретности  у својини 

 општине Лопаре 

 

Члан 1. 

Продаје се непосредном погодбом, 

непокретност у Пељавама, општина Лопаре, 

означена као к.п. бр.117/2, звана ''ЈОШЋЕ'', 

некатегорисани пут површине 423 м
2
, уписан у 

лист непокретности број 272/0 Катастарска 

општина Пељаве, са правом својине општине 

Лопаре у дијелу 1/1.   

 

Члан 2. 

Непокретност из претходног члана, 

продаје се ради комплетирања грађевинске 

парцеле, у свему према Одлуци о прихватању 

стручног мишљења – урбанистичко техничких 

услова, број: 01/1-022-1-24/18 од 16.02.2018. 

године,  непосредном погодбом  Стојановић 

Златку из Пељава, по цијени од 5,00 

конвертибилних марака по квадратном метру, 

односно 2.115,00 (словима: 

двијехиљадестопетнаест) конвертибилних марака 

за предметну непокретност. 
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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 непокетности 

описане у члану 1. ове одлуке.  

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у ''Службеном 

гласнику општине Лопаре''.  

 

Број: 01/1-022-1-15/19                Предсједник  

22. фебруара  2019. године              Скупштине  

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

чланом 36. Статута општине Лопаре ("Службени 

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

општине Лопаре  на  22. сједници, одржаној дана 

22.02.2019. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма капиталних инвестиција 

општине Лопаре за период 2019 - 2023. година 

 

I 

 Усваја се Програм капиталних 

инвестиција општине Лопаре за период 2019 – 

2023. година. 

 

II 

 Програм из тачке I ове Одлуке налази се у 

прилогу Одлуке и чини њен саставни дио. 

 

III 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-16/19                Предсједник  

22. фебруара  2019. 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 22. сједници, 

одржаној дана 22.02.2019. године, доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о продаји непосредном погодбом 

непокретности  

 у својини општине Лопаре 

 

Члан 1. 

Продају се непосредном погодбом, 

непокретности у Лопарама, означене као: 

- к.п.бр.355/23 површине 424 м
2
, настала 

цијепањем од  к.п. бр. 355/2 и к.п. бр. 

355/9, уписаних у зк.ул. бр. 325 КО 

Козјак, као својина општине Лопаре у 

дијелу 1/1, која по катастарским 

подацима одговара парцелама к.п.бр. 

525/1 у површини од 285 м
2
  и к.п.бр. 

526/6 површине од 139 м
2
, уписане у 

посједовни лист број 212 КО Лопаре град, 

на име општине Лопаре у дијелу 1/1  и 

- к.п.бр.355/28 површине 57 м
2
, настала 

цијепањем од  к.п. број 355/2 и к.п. 355/9, 

уписаних у зк.ул. бр. 325 КО Козјак, као 

својина општине Лопаре у дијелу 1/1, која 

по катастарским подацима одговара 

парцели означеној као к.п.бр. 522/15 

површине 57 м
2
 уписаној у посједовни 

лист 212 КО Лопаре град на име општине 

Лопаре у дијелу 1/1,  

у свему према Одлуци о прихватању стручном 

мишљења – урбанистичко техничких услова, број: 

01/1-022-1-161/18 од 28.12.2018. године. 

Укупна површина непокретности које се 

продају износи 481 м
2
. 

 

Члан 2. 

           Непокретности из претходног члана, 

продају се ради комплетирања грађевинске 

парцеле, непосредном погодбом  Бојић Душану  

из Лопара, по цијени од 5,00 конвертибилних 

марака по квадратном метру, односно 2.405,00 

(словима: двијехиљадечетиристотинепет) 

конвертибилних марака за предметну 

непокретност. 

 

Члан 3. 

           Овлашћује се начелник општине, да на 

основу ове одлуке и прибављеног мишљења 

Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште 

замјеника у Бијељини, може код овлаштеног 

нотара закључити уговор о продаји непокретности 

описане у члану 1. ове одлуке.  
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Члан 4. 

           Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у ''Службеном 

гласнику општине Лопаре''.  

 

Број: 01/1-022-1-17/19                Предсједник  

22. фебруара  2019. 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 22. сједници, 

одржаној дана 22.02.2019. године, доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о продаји непосредном погодбом 

непокретности  у својини 

 општине Лопаре 

 

Члан 1. 

           Продају се непосредном погодбом, 

непокретности у Лопарама, означене као: 

- к.п.бр. 355/24 површине 451 м
2
, настала 

цијепањем од  к.п. бр. 355/2 и к.п. бр. 

355/9, уписаних у зк.ул. бр. 325 КО 

Козјак,  као својина општине Лопаре у 

дијелу 1/1, која по катастарским 

подацима одговара парцелама к.п.бр. 

525/12 у површини од 382 м
2
  и к.п.бр. 

526/5 у површини од 69 м
2
, уписане у 

посједовни лист број 212 КО Лопаре град, 

на име општине Лопаре у дијелу 1/1, 

- к.п.бр.355/26 површине 52 м
2
, настала 

цијепањем од  к.п. бр. 355/2 и к.п. бр. 

355/9, уписаних у зк.ул. бр. 325 КО Козјак  

као својина општине Лопаре у дијелу 1/1, 

која по катастарским подацима одговара 

парцели к.п.бр. 522/13 површине 52 м
2
, 

уписаној у посједовни лист број 212 КО 

Лопаре град, на име општине Лопаре у 

дијелу 1/1  и 

- к.п.бр.355/27 површине 13 м
2
, настала 

цијепањем од  к.п. бр. 355/2 и к.п. бр. 

355/9, уписаних у зк.ул. бр. 325 КО 

Козјак, као својина општине Лопаре у 

дијелу 1/1, која по катастарским 

подацима одговара парцели к.п.бр. 522/14 

површине 13 м
2
, уписаној у посједовни 

лист број 212 КО Лопаре град, на име 

општине Лопаре у дијелу 1/1, 

у свему према Одлуци о прихватању стручном 

мишљења – урбанистичко техничких услова, број: 

01/1-022-1-161/18 од 28.12.2018. године. 

Укупна површина непокретности које се 

продају износи 516 м
2
. 

 

Члан 2. 

           Непокретности из претходног члана, 

продају се ради комплетирања грађевинске 

парцеле, непосредном погодбом  Бојић Душану  

из Лопара, по цијени од 5,00 конвертибилних 

марака по квадратном метру, односно 2.580,00 

(словима: двијехиљадепетстоосамдесет) 

конвертибилних марака за предметну 

непокретност. 

 

Члан 3. 

           Овлашћује се начелник општине, да на 

основу ове одлуке и прибављеног мишљења 

Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште 

замјеника у Бијељини, може код овлаштеног 

нотара закључити уговор о продаји непокретности 

описане у члану 1. ове одлуке.  

 

Члан 4. 

           Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у ''Службеном 

гласнику општине Лопаре''.  

 

Број: 01/1-022-1-18/19                Предсједник  

22. фебруара  2019. 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 22. 

сједници одржаној дана 22.02.2019. године,  

доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава   

 

I 

Одобравају се новчана средства за 

реконструкцију локалног пута ''Бањ Брдо – 

Бусија'' ,  у износу од 100.000,00 КМ. 

 

II 

Средства из претходног члана биће 

обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 2019. 

годину, са позиције 511100 -  ''Подршка 
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пројектима капиталних инвестиција''.  

 

 III 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

начелник општине Лопаре и  одјељење за 

финансије општине Лопаре.  

 

IV 

            Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Лопаре''. 

 

Број: 01/1-022-1-19/19                Предсједник  

22. фебруара  2019. године              Скупштине  

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

На основу члана  39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 4. тачка 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 41/03), члана 36. Статута општине 

Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 

број:6/17),   Скупштина општине Лопаре, на 22. 

сједници, одржаној дана 22.02.2019. године,  

доноси 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о именовању вршиоца дужности начелнице 

Одјељења за општу управу  

Општинске управе Лопаре  

 

Деа Јовановић, дипломирана правница из 

Брчког,  именује  се за  вршиоца дужности 

начелнице Одјељења за општу управу Општинске 

управе Лопаре, до окончања поступка јавне 

конкуренције. 

 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, на сједници 

одржаној 02.11.2018. године, разријешила је 

дужности начелника Одјељења за општу управу 

Oпштинске управе Лопаре, те је наведено радно 

мјесто остало упражњено. 

Начелник општине Лопаре  је на сједници 

одржаној 22.02.2019. године, предложио да се за 

вршиоца дужности начелнице Одјељења  за 

општу управу  Општинске управе Лопаре,  до 

окончања поступка јавне конкуренције, именује 

Деа Јовановић из Брчког,  те је од стране 

Скупштине општине Лопаре у смислу члана 39. 

Закона о локалној самоуправи,  ријешено  као у 

диспозитиву. 

Ово рјешење је коначно у управном 

поступку и против њега није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор, тужбом код 

Окружног суда у Бијељини у року од 30 дана од 

дана достављања овог рјешења. 

 

Број: 01/1-022-1-20/19                Предсједник  

22. фебруара  2019. године              Скупштине  

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

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 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 

300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Слободанки 

Антић из Пипера за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-91/19                   Начелник   

05. фебруара 2019. године             Општине 

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

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

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

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

и члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 

буџетске резерве (''Службени гласник општине 

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

доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
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I 

Одобравају се средства, у износу од 

300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Ики Којић из 

Лопара за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-236/19     Начелник   

12. фебруара 2019. године             Општине 

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

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

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

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

и члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 

буџетске резерве (''Службени гласник општине 

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

доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 

300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Драгици 

Цвјетковић из Пељава за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-12/19                   Начелник   

12. фебруара 2019. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

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

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

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

и члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 

буџетске резерве (''Службени гласник општине 

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

доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 

150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Ани 

Богдановић из Лопара за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-488/19                  Начелник   

15. фебруара 2019. 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 416129, Недељку 

Николићу са Грађевине 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: 02/1-388/19                  Начелник   

18. фебруара 2019. године             Општине  

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

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

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

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

и члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 

буџетске резерве (''Службени гласник општине 

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

доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 

200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Стани 

Мaрковић из Тобута за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-518/19                  Начелник   

18. фебруара 2019. године             Општине  

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

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

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

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

и члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 

буџетске резерве (''Службени гласник општине 

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

доноси 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 

300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Радивоју 

Мијатовићу из Пељава за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-117/19                  Начелник   

18. фебруара 2019. године             Општине  

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

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

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

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

и члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 

буџетске резерве (''Службени гласник општине 

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

доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 

300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Војиславу 

Радићу из Пељава за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-568/19                  Начелник   

22. фебруара 2019. године             Општине  

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

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

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

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

и члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 

буџетске резерве (''Службени гласник општине 

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

доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
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I 

Одобравају се средства, у износу од 

300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Драгици 

Гаврић из Пукиша за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-389/19                  Начелник   

25. фебруара 2019. године             Општине  

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 19. Закона о систему 

јавних служби ("Службени гласник Републике 

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

став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи 

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

чланом 67. Статута општине Лопаре (''Службени 

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

општине Лопаре доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ  И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА ЈУ 

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ 

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста ЈУ Центар за културу и 

информисање, број: 02-54/19 од 01.03.2019. 

године. 

 

II 

Правилник из тачке I овог Рјешења 

налази се у прилогу Рјешења и чини његов 

саставни дио. 

 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Лопаре". 

 

Број: 02/1-014/12                  Начелник   

5. марта 2019. године             Општине  

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 19. Закона о систему 

јавних служби ("Службени гласник Републике 

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

став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи 

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

чланом 67. Статута општине Лопаре (''Службени 

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

општине Лопаре доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК 

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА ЈУ 

ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЛОПАРЕ“ 

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста ЈУ Дјечији вртић „Лопаре“ Лопаре, 

број: 15/19 од 13.02.2019. године. 

II 

Правилник из тачке I овог Рјешења 

налази се у прилогу Рјешења и чини његов 

саставни дио. 

 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Лопаре". 

 

Број: 02/1-014-9       Начелник   

20. фебруара 2019. године             Општине  

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 19. Закона о систему 

јавних служби ("Службени гласник Републике 

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

став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи 

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

чланом 67. Статута општине Лопаре (''Службени 

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

општине Лопаре доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК 

О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ОСТАЛИМ 

ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ 

 ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЛОПАРЕ“ 

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о 

платама, накнадама и осталим примањима 

запослених ЈУ Дјечији вртић „Лопаре“ Лопаре, 

број: 16/19 од 13.02.2019. године. 
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II 

Правилник из тачке I овог Рјешења 

налази се у прилогу Рјешења и чини његов 

саставни дио. 

 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Лопаре". 

 

Број: 02/1-014-10      Начелник   

20. фебруара 2019. 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 

информисања и медијског праћења активности 

Општинске управе општине Лопаре. 

Наведене услуге предвиђене су у Анексу 

II дио Б Закона о јавним набавкама БиХ и на њих 

се у складу са чланом 8. Закона примјењује 

посебан режим. 

 

II 

За реализацију набавке из члана 1. ове 

Одлуке одобравају се финансијска средства у 

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

 Средства за набавку услуга из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре 

за 2019. годину, са буџетске ставке 412700 

„Услуге информисања“. 

 

III 

Закључење уговора или другог правног 

посла у циљу реализације предметне јавне 

набавке провест ће се у складу са овлаштењима 

утврђеним законом и општим актима уговорног 

органа. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-13-1/19                  Начелник   

12. фебруара 2019. 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 средстава за 

одржавање хигијене у Општинској управи 

општине Лопаре за 2019. годину, одлучено је да 

се уговор додијели Понуђачу ТРГОВИНСКА 

РАДЊА „ДАР“ ЛОПАРЕ, након разматрања 

достављене понуде Понуђача, број: 20/19 од 

08.02.2019. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

4.926,40 КМ, без ПДВ-а, односно 5.763,89 КМ, са 

урачунатим ПДВ-ом (словима: 

петхиљадаседамстотинашездесеттри и 89/100 

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 Одсјек за заједничке 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 средстава за 

одржавање хигијене у Општинској управи 
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општине Лопаре за 2019. годину покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 

број: 02/5-404-11-1/19 од 04.02.2019. 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 5.128,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

 Захтјев за достављање понуде упућен је 

понуђачу ТРГОВИНСКА РАДЊА „ДАР“ 

ЛОПАРЕ, 04.02.2019. 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: 02/5-404-11-3/19                  Начелник   

11. фебруара 2019. године             Општине  

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

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

члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 

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

чланом 6. Правилника о поступку директног 

споразума oпштине Лопаре („Службени гласник 

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

Лопаре, д о н о с и  

 

О Д Л У К У  

о додјели уговора у поступку 

директног споразума 

 

Члан 1. 

У поступку набавке услуга превентивне 

прољетне систематске дератизације на подручју 

општине Лопаре у 2019. години, одлучено је да се 

уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

„ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ БИЈЕЉИНА, након 

разматрања достављене понуде Понуђача, број: 

069/19 од 06.02.2019. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.970,00 КМ, без ПДВ-а, (словима: 

петхиљададеветстотинаседамдесет и 00/100 

конвертибилних марака). Изабрани понуђач се не 

налази у систему ПДВ-а. 

 

Члан 3. 

Приједлог уговора о набавци доставиће 

се на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Одсјек за инспекцијске послове 

општине Лопаре. 

 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 

истовремено са упућивањем исте понуђачу који је 

учествовао у поступку јавне набавке (члан 70. 

став 6) Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Поступак јавне набавке услуга 

превентивне прољетне систематске дератизације 

на подручју општине Лопаре у 2019. години 

покренут је Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке, број: 02/5-404-12-1/19 од 04.02.2019. 

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 ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ „ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ 

БИЈЕЉИНА, 05.02.2019. године. 

 

 На основу члана 64. став 1. тачка б) 

Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 

став 2. Правилника о поступку директног 
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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: 02/5-404-12-3/19                  Начелник   

12. фебруара 2019. године             Општине  

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

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

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

 

ОДЛУКУ  

о покретању поступка јавне набавке  
 

I 

 Овом Одлуком покреће се поступак 

набавке меса и месних прерађевина за спремање 

топлог оброка запосленима у Општинској управи 

општине Лопаре, према ЈРЈН: 15110000-2 – месо. 

 Поступак јавне набавке се проводи путем 

система „Е – набавке“, на Порталу 

www.ejn.gov.ba. 

  

II 

 Вриједност јавне набавке из тачке I ове 

Одлуке процјењује се у износу од 30.000,00 КМ, 

без урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку робе из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се из планираних буџетских 

средстава општине Лопаре за 2019. годину, са 

економског кода 411200 „Накнаде трошкова 

запослених“. 

 

III 

 Поступак јавне набавке ће се спровести 

путем Конкурентског захтјева за достављање 

понуде, у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама, као и подзаконским прописима и 

другим прописима. 

 Поступак јавне набавке ће спровести 

Комисија за јавне набавке, која ће се именовати 

посебним рјешењем. 

 

IV 

 Критеријум који ће се примјењивати за 

избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

понуде. 

 

V 

 Ова Oдлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-14-1/19                  Начелник   

19. фебруара 2019. 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 

банкарских услуга – провизија банке у платном 

промету за 2019. годину. 

 

II 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 4.500,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку услуга из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре 

за 2019. годину, са буџетске ставке 412700 - 

„Трошкови осигурања и банкарске услуге“. 

 Финансијске услуге, укључујући услуге 

које су повезане с управљањем депозитима, 

уштеђевином и банковним рачунима, вођењем 

платних трансакција, пријеносом и извршавањем 

доспјелих обавеза, уновчавањем чекова и других 

финансијских инструмената, изузев с плаћањем 

дугова и факторинга, ослобођене су од плаћања 

ПДВ-а, у складу са чланом 25. Закона о порезу на 

додатну вриједност („Службени гласник БиХ“, 

број: 09/05, 35/05 и 100/08). 

 

III 

 За предметну јавну набавку водиће се 

http://www.ejn.gov.ba/
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поступак Директног споразума. 

 

IV 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-15-1/19                  Начелник   

20. фебруара 2019. године             Општине  

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 70. став 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: 02/5-404-6-6/19 од 13.02.2019. 

године, те се уговор за jaвну набавку 

угоститељских услуга за потребе репрезентације 

органа општине и Општинске управе општине 

Лопаре за 2019. годину, додјељује понуђачу 

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА - ГОСТИОНИЦА 

„HELVETIA“ ЛОПАРЕ који је доставио своју 

понуду, број: 2/19 од 05.02.2019. године, по 

јединичним цијенама из понуде, а до укупно 

планиране вриједности у износу од 20.000,00 КМ 

(без урачунатог ПДВ-а). 

 

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: 02/5-404-6-1/19 од 22.01.2019. 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 3 (три) адресе и то: Самостална угоститељска 

радња „Зора“ Лопаре, Угоститељска радња – 

гостионица „Helvetia“ Лопаре и Самостална 

угоститељска радња „Румил“ Лопаре. 

 Поступак јавне набавке провела је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем 

начелника општине, број: 02/5-404-6-3/19 од 

05.02.2019. 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 13.02.2019. године 

одржала састанак ради детаљне анализе и оцјене 

пристигле понуде на којем је констатовано да 

понуда понуђача УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА - 

ГОСТИОНИЦА „HELVETIA“ ЛОПАРЕ 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, 

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.  
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 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 и објаве добровољног Ex ante 

обавјештења о транспарентности. 

 

Број: 02/5-404-6-7/19                  Начелник   

14. фебруара 2019. године             Општине 

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

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

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

 

ОДЛУКУ  

о покретању поступка јавне набавке  
 

I 

 Овом Одлуком покреће се поступак 

набавке погонског горива и моторног уља за 

возила Општинске управе општине Лопаре, према 

ЈРЈН: 09000000-3 – нафтни деривати, гориво, 

електрична енергија и остали извори енергије. 

 Поступак јавне набавке се проводи путем 

система „Е – набавке“, на Порталу 

www.ejn.gov.ba. 

  

II 

 Вриједност јавне набавке из тачке I ове 

Одлуке процјењује се у износу од 25.640,00 КМ, 

без урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку робе из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре 

за 2019. годину, са економског кода 412600 

„Трошкови услуга превоза и горива“. 

 

III 

 Поступак јавне набавке ће се спровести 

путем Конкурентског захтјева за достављање 

понуда у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама, као и подзаконским актима и другим 

прописима. 

 Поступак јавне набавке ће спровести 

Комисија за јавне набавке, која ће се именовати 

посебним рјешењем. 

 

IV 

 Критеријум који ће се примјењивати за 

избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

понуде. 

 

V 

 Ова Oдлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-16-1/19                  Начелник   

21. фебруара 2019. 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), 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 јавне набавке услуга 

одржавања интегралног програмског пакета 

„Finova“ – модул за обрачун плата, кадровска 

евиденција, стална средства и програма за 

канцеларијско пословање, електронску писарницу 

и подршку раду Центрa за пружање услуга 

грађанима - „Docunova“. 

 

II 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 4.200,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку услуга из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре 

за 2019. 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: 02/5-404-17-1/19                  Начелник   

25. фебруара 2019. године             Општине 

http://www.ejn.gov.ba/
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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 

утовара, одвоза и истовара шљаке од централног 

гријања са територије насељеног мјеста Лопаре у 

циљу уређења јавних површина и санације јавних 

објеката. 

 

II 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 5.985,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку услуга из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре 

за 2019. 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: 02/5-404-18-1/19                  Начелник   

25. фебруара 2019. године             Општине  

Лопаре                 Радо Савић, с.р.
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