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а.д. Бијељина број: 
554-003-000000-1923 

 

 
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА 
 
1. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА    

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 
 
Број:02/5-404-32-3/19 
Датум, 25.04.2019. године   
      
 
 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 услугаизраде 

техничке документације – Идејног пројекта 
пута „Бањ Брдо – Бусија“, укупне дужине 5.400 
метара,одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ПЛАНИНВЕСТ“ БРЧКО, 

након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 35-04/19 од 25.04.2019. године. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.000,00КМ,без ПДВ-а, односно 5.850,00 КМ 
(петхиљадаосамстотинапедесет и 00/100 
конвертибилних марака), са урачунатим ПДВ-
ом.  
 

Члан 3. 
 Приједлог уговора о набавци 
доставиће се на потпис изабраном понуђачу из 
члана 1. ове Одлуке. 

 
Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 
овлашћује Oдјељење за просторно уређење и 
стамбено - комуналне послове општине 
Лопаре. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 
истовремено са упућивањем исте понуђачу 
који је учествовао у поступку јавне набавке 
(члан 70. став 6) Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке услугаизраде 
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техничке документације – Идејног пројекта 
пута „Бањ Брдо – Бусија“, укупне дужине 5.400 
метара, покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-32-1/19 
од 25.04.2019. 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 5.000,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ПЛАНИНВЕСТ“ БРЧКО, 
дана 25.04.2019. 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.  
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 

       Радо Савић 

 
2. 
Р ЕП У Б Л И К А С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
        Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-20-7/19 
Датум, 30.04.2019. године 
 

На основу члана 64. став 1) тачка (б)и 
члана 70. став 1) и 3) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), а у вези са чланом 36. став 1) 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 1/16) и Препоруке 
Комисије за јавне набавке, начелник општине 
Лопаре,д о н о с и  

 
ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача у поступку 
набавке и испоруке каменог агрегата 

I 
 

Прихвата се Препорука Комисије за 
јавне набавке, број: 02/5-404-20-6/19 од 
17.04.2019. године да се уговор за набавку и 
испоруку каменог агрегата - сепарације 
(фракције 0,00 – 60,00 mm) за потребе 
санације макадамских застора на подручју 
општине Лопаре, додијели Понуђачу 
ПОЉОПРИВРЕДНО УСЛУЖНО ЗАНАТСКА 
ЗАДРУГА „МАЈЕВИЦА – ТОБУТ“ ЛОПАРЕ, 
на основу понуде, број: 5/19 од 12.04.2019. 
године. 

 
II 
 

Укупна вриједност предметне набавке 
износи 136.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а, 
односно 159.120,00 КМ 
(стотинупедесетдеветхиљадастотинудвадесет 
и 00/100 конвертибилних марака), са 
урачунатим ПДВ-ом. 
 

III 
 

 Изабрани понуђач дужан је да у року 
од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке 
достави оригинал или овјерену 
копијудокумента из члана 45. став 2) тачка (а) 
– увјерење надлежног суда којим доказује да у 
кривичном поступку није изречена 
правоснажна пресуда којом је осуђен за 
кривично дјело учешћа у криминалној 
организацији, за корупцију, превару или прање 
новца.Докази које доставља изабрани понуђач 
не могу бити старији од 3 (три) мјесеца, 
рачунајући од момента предаје понуде. Осталу 
документацију, која је тражена тендерском 
документацијом, изабрани Понуђач је 
доставио у саставу понуде, тако да се 
ослободио обавезе накнадног достављања 
исте. 

Уколико изабрани понуђач у горе 
наведеном року не достави тражену 
документацију, уговорни орган ће, у складу са 
чланом 69. став 2) тачка (д) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14),поништити поступак јавне набавке. 
 

IV 
 

Приједлог уговора о набавци 
доставиће се на потпис изабраном 
Понуђачунакон што исти достави 
документацију из члана 3. ове Одлуке, у 
складу са чланом 98. став 2) тачка (а) Закона о 
јавним набавкама БиХ („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14). 
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V 
 

 Ова Одлука објавиће се на web-
страници општине Лопаре, истовремено с 
упућивањем 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-
20-1/19 од 21.03.2019. године.  

Јавна набавка проведена је путем 
Отвореног поступка. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 
15-1-1-19-3-14/19 објављено је на Порталу 
јавних набавки дана 21.03.2019. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 140.000,00 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган објавио је Тендерску 
документацију на Порталу јавних набавки, 
дана 21.03.2019. године.  

Тендерску документацију са Портала 
јавних набавки преузело је укупно 14 
(четрнаест) понуђача. 

Комисија за јавну набавку именована је 
Рјешењем начелника општине, број: 02/5-404-
20-3/19 од 10.04.2019. године. 

На адресу Уговорног органа 
благовремено је пристигла1 (једна) понуда. 

Комисија је благовремено извршила 
отварање запримљене понуде, дана 
12.04.2019. године у 11:30

h
без присуства 

представника понуђача. Записник са отварања 
понуда је благовремено достављен свим 
понуђачима који су учествовали у поступку 
јавне набавке. 

Комисија за јавну набавку доставила је 
дана 17.04.2019. године Начелнику општине 
Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-20-
5/19 од 16.04.2019. године и Препоруку о 
избору најповољнијег понуђача, број: 02/5-404-
20-6/19 од 17.04.2019. године у поступку 
набавке и испорукекаменог агрегата - 
сепарације (фракције 0,00 – 60,00 mm) за 
потребе санације макадамских застора на 
подручју општине Лопаре. 

 У поступку по извјештају о раду је 
утврђено да је Комисија за јавну набавку 
благовремено и правилно извршила отварање 
и оцјену понуда и о томе сачинила 

одговарајуће записнике, у којима је утврђено 
сљедеће: 

 да је укупан број пристиглих понуда 1 (једна). 

 да је благовремено запримљена1 (једна) 
понуда. 

 да је неблаговремено запримљено 0 (нула) 
понуда. 

 да је ПонуђачПОЉОПРИВРЕДНО УСЛУЖНО 
ЗАНАТСКА ЗАДРУГА „МАЈЕВИЦА – ТОБУТ“ 
ЛОПАРЕ квалификовани понуђач који је 
доставио прихватљиву понуду, јер је доставио 
све захтијеване доказе и понуду израдио на 
начин одређен тендерском документацијом и 
иста могу бити предмет вредновања и 

 да нема неприхватљивих понуда. 
 

У поступку доношења ове Одлуке 
посебно су цијењене чињенице да је Комисија 
правилно и потпуно извршила оцјену 
квалификованости понуђача, те оцјену 
приспјелих понуда, сходно критеријима из 
Тендерске документације. 
 У поступку оцјене проведеног поступка, 
Начелник општине није нашао пропусте, нити 
разлоге који би били основ за неприхватање 
Препоруке Комисије за јавну набавку. 
 Наиме, у поступку је оцијењено да је 
Комисија у свему правилно поступила, те да је 
избор најповољнијег понуђача извршен у 
складу са Законом о јавним набавкама, 
подзаконским актима и Тендерском 
документацијом. Увидом у приложену 
документацију, неспорно је да је изабрани 
понуђач најбоље оцијењен због најниже 
цијене, како слиједи: 
 

Назив / име 
понуђача 

Понуђен
а цијена 

(без 
ПДВ-а) 

Пону
ђен 
попу

ст 

Цијена са 
урач. 

попустом 
(без 

ПДВ-а) 

1)  

ПОЉОПР.УСЛУ
ЖНО ЗАНАТ. 
ЗАДРУГА 
„МАЈЕВИЦА– 
ТОБУТ“ 
ЛОПАРЕ 

136.000,00 
КМ не 

136.000,00 
КМ 

 
 Изабрани понуђач ПОЉОПРИВРЕДНО 
УСЛУЖНО ЗАНАТСКА ЗАДРУГА „МАЈЕВИЦА – 
ТОБУТ“ ЛОПАРЕ је изабран примјењујући 
критеријум најниже цијене и његова понуда у 
потпуности испуњава услове предвиђене 
тендерском документацијом. 
 Из наведених разлога, примјеном 
члана 64. став 1) тачка (б), најнижа цијена, 
одлучено је као у диспозитиву. 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-
404-20-5/19 од 16.04.2019. године саставни је 
дио ове Одлуке. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Сваки понуђач који има легитимни 

интерес у предметном поступку јавне набавке, 
а који сматра да је Уговорни орган у току 
поступка прекршио једну или више одредби 
Закона о јавним набавкама има право уложити 
жалбу у писаној форми у року од 10 (десет) 
дана од дана пријема ове Одлуке, у складу са 
чланом 99. и 101. Закона о јавним набавкама. 

 
 
Доставити: 
- ПОЉОПРИВРЕДНО УСЛУЖНО ЗАНАТСКА      
  ЗАДРУГА „МАЈЕВИЦА – ТОБУТ“ ЛОПАРЕ, 
- евиденцији и      
- архиви.     
    

                               Н А Ч Е Л Н И К 
      
                     Радо Савић, с.р. 

 
3. 
 
Р ЕП У Б Л И К А С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
        Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-4-16/19 
Датум, 06.05.2019. године 
 

На основу члана 100. став 3) Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, 
број: 39/14), Уговорни орган у поступку 
разматрања жалбе понуђача „ЛАЛА И ЛАЋО“ 
д.о.о. Бијељина, заступаног по Адвокату 
Грозди Ђукић из Бијељине, од 25.04.2019. 
године, у поступку набавке намирница за 
спремање топлог оброка запосленима у 
Општинској управи општине Лопаре, путем 
Отвореног поступка, а на основуприједлога 
Комисије за јавне набавке,д о н о с и  

 
О Д Л У К У 

 
I 

Дјелимично се усваја жалба понуђача 
„ЛАЛА И ЛАЋО“ д.о.о. Бијељина, заступаног по 
Адвокату Грозди Ђукић из Бијељине, од 
25.04.2019. године, а која је у уговорном органу 
запримљена дана 30.04.2019. године, 
изјављена на Одлуку о избору најповољнијег 
понуђача у поступку набавке намирница за 
спремање топлог оброка запосленима у 
Општинској управи општине Лопаре, број: 02/5-
404-4-13/19 од 11.04.2019. године. 

 
II 

Поништава се Одлука о избору 
најповољнијег понуђача, број: 02/5-404-4-13/19 
од 11.04.2019. године, у предмету набавке 
намирница за спремање топлог оброка 

запосленима у Општинској управи општине 
Лопаре. 

 
III 

 Усваја се захтјев жалиоца за накнаду 
трошкова жалбеног поступка у износу од 
526,50 КМ. 
 

IV 
Оквирни споразум за предметну 

набавку додјељује се понуђачу „ЛАЛА И 
ЛАЋО“ д.о.о. Бијељина, понуда број:1120/19 
од 21.03.2019. године, за понуђену цијену у 
износу од 89.997,55 КМ, без ПДВ-а, односно 
105.297,13 КМ, са урачунатим ПДВ-ом. 
 

V 
 Изабрани понуђач је у склопу своје 
понуде доставио све тражене доказе, чиме се 
ослободио обавезе накнадног достављања 
истих. 
 

VI 
Приједлог оквирног споразума 

доставиће се на потпис изабраном 
Понуђачунакон 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. 
 

VII 
 Ова Одлука објавиће се на web-
страници општине Лопаре, истовремено с 
упућивањем понуђачима који су учествовали у 
поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. 
став 6) Закона о јавним набавкама. 

 
VIII 

 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 
 

Дана 11.04.2019. године Уговорни 
орган је донио Одлуку о избору најповољнијег 
понуђача у поступку набавке намирница за 
спремање топлог оброка запосленима у 
Општинској управи општине Лопаре, број: 02/5-
404-4-13/19, којом је као најповољнији понуђач 
изабран ТРГОВИНСКА РАДЊА „ДАР“ Лопаре, 
са понудом број: 25/19 од 18.03.2019. године. 
Одлука је достављена свим понуђачима који 
су учествовали у предметној набавци. 

Уговорни орган је дана 30.04.2019. 
године запримио жалбу, састављену дана 
25.04.2019. године, а која је изјављена на 
Одлуку о избору најповољнијег понуђача, број: 



Страна 5                            Службени гласник општине Лопаре – број: 5/19.               05.06.2019. 

 

02/5-404-4-13/19 од 11.04.2019. године. 
Прије него што се упустио у мериторно 

одлучивање, Уговорни орган је утврдио да је 
жалба благовремена, допуштена и изјављена 
од овлаштеног лица. 

 
У првом жалбеном наводу жалилац 

наводи:  
„Тачком 4.4.4. постављен је сљедећи захтјев: 
Понуђачи су дужни доставити попуњен 
образац за цијену понуде – Анекс 2, у складу 
са свим захтјевима који су у њему дефинисани 
и понуђач је дужан дати понуду за све ставке 
које су наведене у обрасцу, водећи при томе 
рачуна да цијена нити једне ставке у обрасцу 
не може бити 0 (нула). У случају да понуђач не 
попуни образац за цијену понуде у складу са 
постављеним захтјевима, његова понуда ће 
бити одбачена. Увидом у понуду 
прворангираног понуђача Трговинска радња 
„Дар“ Лопаре жалилац је уочио да именовани 
понуђач своју понуду није доставио у складу са 
захтјевима постављеним у тендерском 
документу. У обрасцу за цијену понуде (Анекс 
2) прворангирани понуђач је дао понуду за 
производе који не испуњавају карактеристике 
које су описане према карактеристикама у 
колони „Назив робе“ и то за сљедеће ставке: 

- ставка 26. гдје је тражен „Маргарин 
стони 250 g, 70% масти“, прворангирани 
понуђач је понудио сљедећи производ „Витал 
стони маргарин, Витал АД Врбас“. Наведени 
производ има сљедећи састав: дјелимично 
хидрогенизована биљна маст од соје, вода, со, 
рафинисано палмино уље, рафинисано 
сунцокретово уље, рафинисано уље палмине 
коштице, емулгатор сојин лецитин, емулгатор 
Е471, конзерванс калијум сорбат, лимунска 
киселина, боја бета каротен, ароме. Дакле, из 
описа садржаја маргарина Витал се може 
утврдити да исти нема наведени постотак 
масти који садржи, док је из описа траженог 
производа јасно назначено да исти треба да 
садржи 70% масти. Као доказ наведеног 
жалилац доставља фотографију декларације 
стоног маргарина Витал 250 g, Доказ број 1, 
као и фотографију стоног маргарина Звезда из 
које се види да на тржишту постоји производ 
који у цјелости испуњава услов постављен у 
ТД – у, Доказ број 2. 

- ставка 33. гдје је тражен „Гулаш 
конзерва 200 g, енергетска вриједност 470 
kJ/112 kcal, масти 6,9 g, угљикохидрати 1,8 g, 
бјеланчевине 11 g, со 1,5 g“. Прворангирани 
понуђач је понудио сљедећи производ „Говеђи 
гулаш 200 g Овако, Овако д.о.о. Хаџићи, 
Сарајево“.Наведени производ има сљедеће 
вриједности: Енергетска вриједност 98 kcal/409 
kJ, масти 6 g, угљикохидрати 3 g, протеини 8 g, 
со 1,81 g. Дакле, из наведених вриједности 
понуђеног гулаша Овако 200 g се може видјети 

да су исте супротне постављеним захтјевима 
из описа траженог производа. Као доказ 
наведеног жалилац доставља фотографију 
декларације говеђег гулаша Овако 200 g, 
Доказ број 3, као и фотографију декларације 
гулаша Подравка 200 g, из које се види да на 
тржишту постоји производ који у цјелости 
испуњава услов постављен у ТД-у, Доказ број 
4. 

- ставка 34. гдје је тражен „Месни 
нарезак 150 g конзерва, састојци: минимално 
44 % свињског меса“. Прворангирани понуђач 
је понудио сљедећи производ „Месни нарезак 
Фармер 150 g, Фармер Рус д.о.о. Београд“. 
Наведени производ има сљедећи састав: 
Свињско месо, вода, чврсто масно ткиво, 
свињска кожица, кромпиров скроб, 
беланчевинасти производ од соје, кухињска со, 
згушњивач (Е407а), влакна грашка, зачина, 
декстоза... Дакле, из описа садржаја нареска 
Фармер се види да у истом није одређен 
постотак свињског меса, а један од захтјева из 
описа траженог производа је био да производ 
садржи минимално 44% свињског меса. Као 
доказ наведеног жалилац доставља 
фотографију декларације нареска Фармер 150 
g, Доказ број 5, као и фотографију нареска 
„Carnex“ из које се види да на тржишту постоји 
производ који у цјелости испуњава услов 
постављен у ТД-у, Доказ број 6. 

- ставка 38. гдје је тражен „Рибља 
паштета са поврћем 75 g састојци: минимално 
27% меса слатководне рибе“. Прворангирани 
понуђач је понудио сљедећи производ „Рибља 
паштета са поврћем 72 g, АД Неопланта Нови 
Сад. Прворангирани понуђач је првенствено 
навео да нуди производ од 72 g, а тражено је 
75 g, а затим је понудио и производ који не 
испуњава захтијеване карактеристике из описа 
производа. Рибља паштета са поврћем 
Неопланта има сљедећи састав: вода, 
сунцокретово уље, месо скуше 16%, месо туне 
9%, поврће 4% у промјењивим количинама 
(паприка и црни лук)... Из садржаја понуђеног 
производа је јасно да не испуњава захтјеве јер 
производ у саставу има 25% састава рибе и то 
морске. Као доказ наведеног жалилац 
доставља фотографију декларације рибља 
паштета са поврћем Неопланта, Доказ број 7, 
као и фотографију декларације „Carnex“ рибље 
паштете са поврћем из које се види да на 
тржишту постоји производ који испуњава услов 
постављен у ТД-у, Доказ број 8. Дакле, увидом 
у фотографије декларација за производе које 
је прворангирани понуђач нудио за ставке 26, 
33, 34 и 38 може се утврдити да исте не 
испуњавају захтјеве који су постављени 
тендерским документом по питању 
карактеристика које треба да садржи понуђени 
производ. Поред грешака које се огледају у 
погрешном саставу понуђених производа, 
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прворангирани понуђач је правио грешке које 
се односе и на погрешне наводе о тачном 
називу произвођача понуђеног производа. У 
колони 7 Обрасца за цијену понуде (Анекс 2) 
од понуђача је тражено да упишу сљедеће 
податке: „Тачан назив производа и тачан назив 
произвођача понуђеног производа“. У понуди 
прворангираног понуђача су уочене грешке код 
сљедећих ставки: 

- за ставку 22. „Цвекла кисела, тегла 2,5 
kg“ прворангирани понуђач је нудио сљедеће: 
„Цвекла 2,5 kg Танасић, Танасић д.о.о. Брчко“, 
што је нетачан податак, јер се наведени 
произвођач налази у Бијељини, Доказ број 10. 

- за ставку 40. „Риба туна комади, 
конзерва 170 g“, прворангирани понуђач је 
навео сљедеће: „Il Capitano туњевина комади 
170 g, Ducla д.о.о. Модрича“. Наведени 
податак није тачан јер је „Ducla“ д.о.о. Модрича 
увозник наведеног производа за тржиште БиХ, 
док је произвођач понуђеног производа 
KHANH HOA CANNED FOOD CO.,LTD, а што 
се може утврдити и на самој декларацији 
производа, Доказ број 11. 

Исту грешку је прворангирани понуђач 
учинио и код ставки 39 и 43, гдје је такође као 
произвођача наводио Ducla д.о.о. Модрича, 
што не може бити тачно, јер је наведено 
предузеће само дистрибутер производа и нема 
производњу. 

У другом жалбеном наводу жалилац 
наводи: „Тачком 3.4. Тендерске документације 
„Економска и финансијска способност – члан 
47. став 1. тачка ц) Закона“ тражено је 
сљедеће: 
„3.4.1. Понуђач, у сврху доказивања економске 
и финансијске способности, треба испуњавати 
сљедеће минималне услове: Солвентнсот 
понуђача“. 
„3.4.2. Понуђач је дужан доставити сљедеће 
доказе у сврху доказивања чињеница 
наведених у претходној тачки и то: 
а) Потврда банке код које понуђач има отворен 
главни трансакцијски рачун да исти није био 
блокиран у последњих 6 (шест) мјесеци, 
рачунајући од дана објаве Обавјештења о 
набавци на Порталу јавних набавки“. 
Увидом у потврду коју је прворангирани 
понуђач доставио на стр. 31. понуде може се 
утврдити да је исти доставио потврду 
Комерцијалне банке а.д. Бања Лука, број: 
67/19 од 23.01.2019. године те да у истој није 
наведено да је рачун за који се доставља 
потврда о солвентности уједно и главни рачун 
прворангираног понуђача. Захтјев из ТД-а је 
био јасан и тражено је да се достави доказ да 
ГЛАВНИ рачун није био блокиран, а 
прворангирани понуђач није доставио доказ 
којим се захтјевано потврђује. дакле 
прворангиранио понуђач се није придржавао 
постављених захтјева из ТД-а, а што је 

супротно одредби члана 57. став (1) Закона 
који одређује сљедеће: „У поступку јавне 
набавке кандидат/понуђач придржава се 
захтијева и услова из тендерске 
документације“ али и самих одредби 
тендерске документације које је жалилац 
цитирао. 
Члан 65. став (1) одређује сљедеће: „Уговорни 
орган оцјењује понуде које су поднијели 
квалификовани понуђачи, примјењујући 
критериј за додјелу уговора утврђен у 
тендерској документацији“. С обзиром на то да 
прворангирана понуда није састављена у 
складу са захтјевима који су утврђени 
тендерском документацијом, то се иста треба 
одбити у складу са одредбом члана 68. став 
(4) тачка и) који одређује да је уговорни орган 
дужан одбацити понуду која није потпуна и не 
испуњава захтјеве из тендерске 
документације.  
С обзиром на изнесено, жалилац сматра да се 
поступак јавне набавке мора обуставити у 
складу са чланом 110. Закона о јавним 
набавкама БиХ те да уговорни орган треба 
усвојити предметну жалбу и поништити одлуку 
о избору најповољнијег понуђача, број: 02/5-
404-4-13/19 од 11.04.2019. године те уговор 
додијелити жалиоцу као понуђачу са једином 
прихватљивом понудом, те жалиоцу 
надокнадити трошкове састава жалбе у износу 
од 526,50 КМ. 
 

Жалба се усваја као основана у 
сљедећем: 

 
Уговорни орган је након поновне 

анализе и оцјене понуда, утврдио да је 
понуђач Трговинска радња „ДАР“ д.о.о. Лопаре 
у склопу своје понуде, односно у оквиру 
Обрасца за цијену понуде направио извијесне 
пропусте на које се позива и жалилац у својој 
жалби. Тачније, понуђач Трговинска радња 
„ДАР“ за ставке 26, 33, 34 и 38 је понудио 
производе који не одговарају квалитету и 
карактеристикама које је захтијевао уговорни 
орган. 

- за ставку 26. „Маргарин стони 250 g, 
70% масти“, понуђач Трговинска радња „Дар“ 
Лопаре је понудио производ „Витал стони 
маргарин, Витал а.д. Врбас“, који у свом 
саставу не садржи захтијевану количину 
масти. На основу доказа које је жалилац 
доставио, јасно се види да на тржишту постоји 
производ који тачно испуњава тражене 
карактеристике. 

- за ставку 33. „Гулаш конзерва 200 g, 
енергетска вриједност 470 kJ/112 kcal, масти 
6,9 g, угљикохидрати 1,8 g, бјеланчевине 11 g, 
со 1,5 g“ понуђач Трговинска радња „Дар“ 
Лопаре је понудио сљедећи производ „Говеђи 
гулаш 200 g Овако, Овако д.о.о. Хаџићи, 
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Сарајево“. Наведени производ има сљедеће 
вриједности: Енергетска вриједност 98 kcal/409 
kJ, масти 6 g, угљикохидрати 3 g, протеини 8 g, 
со 1,81 g. Дакле, из наведених вриједности 
понуђеног гулаша Овако 200 g се може видјети 
да су исте супротне постављеним захтјевима 
из описа траженог производа. 

- за ставку 34. „Месни нарезак 150 g 
конзерва, састојци: минимално 44% свињског 
меса“понуђач Трговинска радња „Дар“ Лопаре 
је понудио сљедећи производ „Месни нарезак 
Фармер 150 g, Фармер Рус д.о.о. Београд“. 
Увидом у декларацију понуђеног производа 
утврђено је да се из исте не види јасан састав 
производа, тачније не може се закључити да 
ли понуђени производ садржи у себи 
минимално 44% свињског меса, а шта је 
Уговорни орган навео као услов. 

- за ставку 38. „Рибља паштета са 
поврћем 75 g састојци: минимално 27% меса 
слатководне рибе“, понуђач Трговинска радња 
„Дар“ Лопаре је понудио сљедећи производ 
„Рибља паштета са поврћем 72 g, АД 
Неопланта Нови Сад“. Дакле, наведени 
понуђач је навео да се ради о паштети чији 
садржај износи 72 g. Уговорни орган је 
провјерио и утврдио да се ради о производу 
чија нето тежина износи 75 g. Очигледно је 
приликом сачињавања понуде дошло до 
грешке у навођењу карактеристика понуђеног 
производа. Међутим, састав понуђеног 
производа не испуњава постављени услов, 
тачније понуђени производ не садржи 
минимално 27% меса слатководне рибе. 
Понуђени производ у свом саставу има укупно 
25% састава рибе и то морске (месо скуше 
16% и месо туне 9%). 

Поред наведених пропуста, понуђач 
Трговинска радња „Дар“ Лопаре је код 
неколико ставки у оквиру Обрасца за цијену 
понуде (Анекс 2) погрешно навео произвођача 
понуђене робе, тачније: 

- за ставку 22. као произвођача 
понуђеног производа навео је „Танасић д.о.о. 
Брчко“. Наведене чињенице нису тачне, јер се 
произвођач „Танасић д.о.о.“ налази у 
Дворовима – Бијељина. 

- за ставке 39, 40 и 43 понуђач 
Трговинска радња „Дар“ Лопаре је као 
произвођача понуђених производа навео 
„Ducla“ д.о.о. Модрича. Наведена фирма се не 
бави производњом понуђених производа, него 
је само њихов дистрибутер. Колона 7. Обрасца 
за цијену понуде носи назив „Тачан назив 
производа и тачан назив произвођача 
понуђеног производа“.  

 
 Како је у тачки 4.1. Тендерске 
документације наведено „Неиспуњавање 
било којег од захтијеваних услова 
побројаних у тачки 4.1. тендерске 

документације је разлог за 
дисквалификацију понуђача из поступка 
јавне набавке“, Уговорни орган је одлучио да 
понуду понуђача Трговинска радња „Дар“ 
Лопаре одбаци као непотпуну, а да оквирни 
споразум за предметну набавку додијели 
понуђачу „Лала и Лаћо“ д.о.о. Бијељина, 
понуда број: 1120/19 од 21.03.2019. године.  
 
 Жалба се одбија као неоснована у 
сљедећем: 
 

- Жалбени навод „Тачком 3.4. 
Тендерске документације „Економска и 
финансијска способност – члан 47. став (1). 
тачка ц) Закона“ тражено је сљедеће: 
„3.4.1. Понуђач, у сврху доказивања економске 
и финансијске способности, треба испуњавати 
сљедеће минималне услове: Солвентнсот 
понуђача“. 
„3.4.2. Понуђач је дужан доставити сљедеће 
доказе у сврху доказивања чињеница 
наведених у претходној тачки и то: 
а) Потврда банке код које понуђач има отворен 
главни трансакцијски рачун да исти није био 
блокиран у последњих 6 (шест) мјесеци, 
рачунајући од дана објаве Обавјештења о 
набавци на Порталу јавних набавки“. 
Увидом у потврду коју је прворангирани 
понуђач доставио на стр. 31. понуде може се 
утврдити да је исти доставио потврду 
Комерцијалне банке а.д. Бања Лука, број: 
67/19 од 23.01.2019. године те да у истој није 
наведено да је рачун за који се доставља 
потврда о солвентности уједно и главни рачун 
прворангираног понуђача. Захтјев из ТД-а је 
био јасан и тражено је да се достави доказ да 
ГЛАВНИ рачун није био блокиран, а 
прворангирани понуђач није доставио доказ 
којим се захтјевано потврђује. Дакле 
прворангирани понуђач се није придржавао 
постављених захтјева из ТД-а, а што је 
супротно одредби члана 57. став (1) Закона 
који одређује сљедеће: „У поступку јавне 
набавке кандидат/понуђач придржава се 
захтијева и услова из тендерске 
документације“ али и самих одредби 
тендерске документације које је жалилац 
цитирао“ је неоснован из сљедећих разлога: 

Понуђач Трговинска радња „Дар“ 
Лопаре је у склопу своје понуде, на страни број 
30. доставио Потврду „Pavlović International 
Bank“ а.д. Слобомир – Бијељина код које 
наведени понуђач има отворен жиро – рачун. У 
потврди је јасно наведено да се ради о 
ГЛАВНОМ рачуну понуђача и да исти није био 
блокиран у периоду од 16.07.2018. године до 
16.01.2019. године, дакле у периоду од 6 
(шест) мјесеци, рачунајући од дана објаве 
обавјештења о набавци на Порталу јавних 
набавки. Понуђач Трговинска радња „Дар“ 
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Лопаре је поред горе наведене Потврде, 
доставио и Потврду Комерцијалне банке а.д. 
Бања Лука, код које такође има отворен 
трансакциони рачун и та Потврда се налази на 
страни 31. понуде. 

За Уговорни орган је било довољно да 
је понуђач Трговинска радња „Дар“ Лопаре у 
склопу своје понуде доставио само Потврду 
банке код које има отворен главни рачун за 
пословање, али то што је поред те Потврде 
доставио и Потврду друге банке, не чини 
његову понуду неприхватљивом.  

У складу са свим напријед наведеним, 
Уговорни орган је одлучио као у диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба Канцеларији за разматрање жалби, 
посредством Уговорног органа, у року од 5 
(пет) дана од дана пријема, у складу са чланом 
100. тачка 4) Закона о јавним набавкама. 

 
 
Доставити:                          Н А Ч Е Л Н И К 
       
- „Лала и Лаћо“ д.о.о.          Радо Савић, с.р. 
   Бијељина, 
- Трговинска радња „Дар“ 
  Лопаре, 
- евиденцији и 
- архиви. 

 
4. 
 
Р ЕП У Б Л И К А С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
        Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-24-7/19 
Датум, 13.05.2019. године 
 

На основу члана 64. став 1) тачка (б)и 
члана 70. став 1) и 3) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), а у вези са чланом 36. став 1) 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 1/16) и Препоруке 
Комисије за јавне набавке, начелник општине 
Лопаре,д о н о с и  

 
О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача у поступку 
јавне набавке радова – набавка и уградња 
ПВЦ столарије на згради општине Лопаре 

 
I 
 

Прихвата се Препорука Комисије за 
јавне набавке, број: 02/5-404-24-6/19 од 
10.05.2019. године да се уговор за јавну 

набавку радова – набавка и уградња ПВЦ 
столарије на згради општине Лопаре, додијели 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ„MEGA - ROLL“ 
ГРАЧАНИЦА, на основу понуде, број: 10-10/19 
од 03.04.2019. године. 

 
II 
 

Укупна вриједност предметне набавке 
износи 23.352,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а, 
односно 27.321,84 КМ 
(двадесетседамхиљадатристотинедвадесетјед
ан и 84/100 конвертибилних марака), са 
урачунатим ПДВ-ом. 
 

III 
 

 Изабрани понуђач је у склопу своје 
понуде доставио све доказе који су тражени 
Тендерском документацијом, тако да се 
ослободио обавезе накнадног достављања 
истих. 
 

IV 
 

Приједлог уговора о набавци 
доставиће се на потпис изабраном Понуђачу 
након истека рока од 15 (петнаест) дана, 
рачунајући од дана када су сви понуђачи 
обавијештени о избору најповољније понуде, у 
складу са чланом 72. став 1) Закона о јавним 
набавкама. 
 

V 
 

 Ова Одлука објавиће се на web-
страници општине Лопаре, истовремено с 
упућивањем 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-
24-1/19 од 01.04.2019. године.  

Јавна набавка проведена је путем 
Конкурентског захтјева за достављање понуда. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 
15-7-3-20-3-15/19 објављено је на Порталу 
јавних набавки дана 01.04.2019. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке 
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износи 28.812,00 КМ, без ПДВ-а. 
Уговорни орган објавио је Тендерску 

документацију на Порталу јавних набавки, 
дана 01.04.2019. године. Измјена и допуна 
Тендерске документације ојављена је дана 
04.04.2019. године. 

Тендерску документацију са Портала 
јавних набавки преузело је укупно 16 
(шеснаест) понуђача. Измјене и допуне 
Тендерске документације преузело је укупно 
15 (петнаест) понуђача. 

Комисија за јавну набавку именована је 
Рјешењем начелника општине, број: 02/5-404-
24-3/19 од 10.04.2019. године. 

На адресу Уговорног органа 
благовремено је пристигло6 (шест) понуда. 

Комисија је благовремено извршила 
отварање пристиглих понуда, дана 12.04.2019. 
године у 12:30

h
уз присуство представника 

понуђача „Јелен“ д.о.о. Брчко и „Golden bau“ 
д.о.о. Лопаре. Записник са отварања понуда је 
благовремено достављен свим понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне набавке. 

Комисија за јавну набавку доставила је 
дана 10.05.2019. године Начелнику општине 
Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-24-
5/19 од 10.05.2019. године и Препоруку о 
избору најповољнијег понуђача, број: 02/5-404-
24-6/19 од 10.05.2019. године у поступку јавне 
набавке радова – набавка и уградња ПВЦ 
столарије на згради општине Лопаре. 

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 6 
(шест). 

 да је благовремено запримљено 6 
(шест) понуда. 

 да је неблаговремено запримљено 0 
(нула) понуда. 

 да су Понуђачи „MEGA - ROLL“ Д.О.О. 
ГРАЧАНИЦА, ПРИВРЕДНО ДРУШТВО 
„ŽALUZINE STYLE“ЗЕНИЦА, „ПРИЗМА“ Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА и „Г.Д. „КОНСТРУКЦИЈЕ“ Д.О.О. 
МОСТАР квалификовани понуђачи који су 
доставили прихватљиве понуде, јер су 
доставили све захтијеване доказе и понуде 
израдили на начин одређен тендерском 
документацијом и исте могу бити предмет 
вредновања и 

 да су понуде Понуђача „ЈЕЛЕН“ д.о.о. 
Брчко и „GOLDEN BAU“ д.о.о. Лопаре 
неприхватљиве из сљедећих разлога: 
1. Понуђач „Јелен“ д.о.о. Брчко је у својој 
понуди, тачније у оквиру Анекса 1 – Образац 
за понуду вршио исправке коректурним лаком, 
у дијелу обрасца који се односи на име и 
презиме лица које представља контакт особу 

за конкретну понуду, што није у складу са 
тачком 4.2.3. Тендерске документације 
„...Исправке у понуди морају бити израђене на 
начин да су видљиве и потврђене потписом 
понуђача, уз навођење датума исправке“. 
Понуђач је извршио исправку на начин да 
раније написано у понуди није видљиво, нити 
је потврђено потисом понуђача и навођењем 
датума исправке.  
Из напријед наведених разлога понуда 
понуђача „Јелен“ д.о.о. Брчко није 
прихватљива и није предмет вредновања. 
2. Понуђач „Golden bau“ д.о.о. Лопаре је у 
склопу своје понуде, у сврху доказивања 
економске и финансијске способности 
доставио Потврду „Pavlović International Bank“ 
a.д. Слобомир – Бијељина у којој је наведено 
да рачун понуђача није био у блокади у 
претходних 6 (шест) мјесеци, рачунајући од 
01.04.2019. године. Потврда је издата 
08.04.2019. године, под бројем: 02-6-003-
331/19, из чега јасно произилази да иста није у 
складу са тачком 3.4.2. Тендерске 
документације: „Потврда пословне банке 
понуђача да његов банковни рачун није био у 
блокади у претходних 6 (шест) мјесеци, 
рачунајући од датума издавања потврде“. 
Тачније, како је понуда издата 08.04.2019. 
године, у садржају понуде би јасно требало да 
пише да рачун понуђача није био у блокади у 
претходних 6 (шест) мјесеци, рачунајући од 
08.04.2019. године. Из оваквог садржаја 
Потврде долази се до утиска да је рачун 
понуђача у периоду од 01.04. до 08.04.2019. 
године (датум издавања потврде) био у 
блокади, јер се потврда не односи на наведени 
период. Уговорни орган је као услов јасно 
навео да рачун понуђача није био у блокади у 
претходних 6 (шест) мјесеци, рачунајући од 
датума издавања потврде, а што се из 
достављене потврде не види. 
Такође, Понуђач „Golden bau“ д.о.о. Лопаре је у 
склопу своје понуде доставио неовјерен нацрт 
уговора, односно нацрт уговора није овјерен 
печатом понуђача 
Из напријед наведених разлога понуда 
понуђача „Golden bau“ д.о.о. Лопаре није 
прихватљива и није предмет вредновања. 

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 
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складу са Законом о јавним набавкама, 
подзаконским актима и Тендерском 
документацијом. Увидом у приложену 
документацију, неспорно је да је изабрани 
понуђач најбоље оцијењен због најниже 
цијене, како слиједи: 
 

Назив / име 
понуђача 

Понуђен
а цијена 

(без 
ПДВ-а) 

По
нуђ
ени 
поп
уст 

Цијена са 
урачунат

им 
попустом 
(без ПДВ-

а) 

2)  

„MEGA - 
ROLL“ Д.О.О. 
ГРАЧАНИЦА 

23.352,00 
КМ не 

23.352,00 
КМ 

3)  

ПРИВРЕДНО 
ДРУШТВО 
„ŽALUZINE 
STYLE“ЗЕНИ
ЦА 

24.931,20 
КМ не 

24.931,20 
КМ 

4)  

„ПРИЗМА“ 
Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА 

28.665,00 
КМ не 

28.665,00 
КМ 

5)  

Г.Д. 
„КОНСТРУКЦ
ИЈЕ“ Д.О.О. 
МОСТАР 

31.500,00 
КМ не 

31.500,00 
КМ 

 
 Изабрани понуђач „MEGA - ROLL“ 
Д.О.О. ГРАЧАНИЦА 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-
404-24-5/19 од 10.05.2019. 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. 
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 
      
              Радо Савић, с.р. 
Доставити: 
- Г.Д. „КОНСТРУКЦИЈЕ“ д.о.о. Мостар, 
- Привредно друштво „ŽALUZINE STYLE“    
  Зеница, 
- „ПРИЗМА“ Д.О.О. Бијељина, 
- „ЈЕЛЕН“ д.о.о. Брчко, 
- „MEGA – ROLL“ д.о.о. Грачаница, 

- „GOLDEN BAU“ д.о.о. Лопаре, 
- евиденцији и 
- архиви. 

 
5. 

На основу члана 18. став 1)и члана 90. 
Закона о јавним набавкамаБиХ („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 о н о с и  
 
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке услуга 
израде хоризонталних и вертикалних 
геодетских подлога, 3Д модела терена и 
уздужног профила, као и снимање постојећег 
пута са свим пратећим објектима у дужини од 
5.400 метара, за потребе израде Идејног 
пројекта пута Бањ Брдо - Бусија. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.000,00 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“. 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 

Број: 02/5-404-34-1/19         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум,15.05.2019.               
                                             Радо Савић, с.р. 
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6. 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
        ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
         Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-76-15/18 
Датум,20.05.2019. године 
 

На основу члана 59. и 82. став 3) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16), а у 
вези члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
6/17), начелник општине Лопаре д o н о с и   
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за  

интерни технички пријем и коначан обрачун 
радова 

 
Члан 1. 

 У Комисију за интерни технички пријем 
и коначан обрачун радова на асфалтирању 
локалног пута у Мјесној заједници Липовице, 
изведених према Уговору о извођењу радова, 
број: 02/5-404-76-11/18 од 13.12.2018. године 
именују се: 
 
1. Јово Лукић, грађевински инжењер из 
Лопара, за предсједника, 
2. Стево Тодоровић, инжењер цивилне 
заштите из Лопара, за члана и 
3. Вања Делић, економски техничар из 
Лопара, за члана. 
 

Члан 2. 
 Задатак Комисије је да изврши увид у 
изведене радове и документацију на основу 
које су радови изведени, те да на основу истих 
сачини Записник о чињеничном стању 
утврђеном на лицу мјеста. 
 

Члан 3. 
 Интерни технички пријем у коначан 
обрачун радоваиз тачке 1. овог Рјешења 
Комисија ће извршити дана 24.05.2019. године 
у 13

00
 часова. 

 
Члан 4. 

 Раду Комисије обавезни су да 
присуствују: 
 

 Представник извођача радова, 

 Надзорни орган и 

 Представници општине Лопаре. 
 

Члан 5. 
 Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

ДОСТАВЉЕНО:                        Н А Ч Е Л Н И К    
1. Члановима Комисије,  
2. Министарству за људска      Радо Савић, с.р. 
    права и избјеглице БиХ, 
3. Представнику извођача радова,  
4. Надзорном органу,                                                                         
5. Представницима општине Лопаре,           
6. Евиденцији и 
7. Архиви. 
 

 
7. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 
 
Број:02/5-404-34-3/19 
Датум, 20.05.2019. године 
      
   
 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 услугаизраде 

хоризонталних и вертикалних геодетских 
подлога, 3Д модела терена и уздужног 
профила, као и снимање постојећег пута са 
свим пратећим објектима у дужини од 5.400 
метара, за потребе израде Идејног пројекта 
пута Бањ Брдо - Бусија,одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА 
УСЛУГЕ И ПРОМЕТ „ГЕОМАТИК“ 
БИЈЕЉИНА, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 03-01-02-05/19 од 
17.05.2019. године. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.000,00КМ, без ПДВ-а, односно 5.850,00 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом(словима: 
петхиљадаосамстотинапедесет и00/100 
конвертибилних марака).  

 
Члан 3. 

Приједлог уговора о набавци 
доставиће се на потпис изабраном понуђачу из 
члана 1. ове Одлуке. 
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Члан 4. 
За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Oдјељење за просторно уређење и 
стамбено – комуналне послове општине 
Лопаре. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 
истовремено са упућивањем исте понуђачу 
који је учествовао у поступку јавне набавке 
(члан 70. став 6) Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке услуга израде 
хоризонталних и вертикалних геодетских 
подлога, 3Д модела терена и уздужног 
профила, као и снимање постојећег пута са 
свим пратећим објектима у дужини од 5.400 
метара, за потребе израде Идејног пројекта 
пута Бањ Брдо - Бусија покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-34-1/19 од 15.05.2019. 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 5.000,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УСЛУГЕ И ПРОМЕТ 
„ГЕОМАТИК“ БИЈЕЉИНА, 15.05.2019. 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.  
      
   Н А Ч Е Л Н И К 

   Радо Савић, с.р. 

       

8. 
На основу члана 18. став 1)и члана 90. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), а у вези са чланом 9. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16) и чланом 4. став 3) Правилника о 
поступку директног споразума („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 12/15)начелник 
општине Лопаре, до н о с и  

 
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке 

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке радова 
на доњем строју локалног секундарног пута 
Липовице – Бусија, у дужини од 400,00 метара 
и ширине 3,00 метра.   
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.974,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова 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“. 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број: 02/5-404-33-1/19             Н А Ч Е Л Н И К 
Датум,15.05.2019. године  
                                                  Радо Савић, с.р. 

 
9.       
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 
 
Број:02/5-404-33-3/19 
Датум, 20.05.2019. године   
      
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
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члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6.Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке радова на доњем 

строју локалног секундарног пута Липовице – 
Бусија, у дужини од 400,00 метара и ширине 
3,00 метра,одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу УСЛУЖНО - РОВОКОПАЧКА 
ДЈЕЛАТНОСТ„ИСКОП НЕГО“ ПРИБОЈ, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 2/19 од 16.05.2019. године. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.974,00КМбез ПДВ-а(словима: 
петхиљададеветстотинаседамдесетчетири КМ 
и00/100). Изабрани понуђач се не налази у 
систему ПДВ-а. 
 

Члан 3. 
 Приједлог уговора о набавци 
доставиће се на потпис изабраном понуђачу из 
члана 1. ове Одлуке. 

 
Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 
овлашћује Oдјељење за просторно уређење и 
стамбено комуналне послове општине Лопаре. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 
истовремено са упућивањем исте понуђачу 
који је учествовао у поступку јавне набавке 
(члан 70. став 6) Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
доњем строју локалног секундарног пута 
Липовице – Бусија, у дужини од 400,00 метара 
и ширине 3,00 метра, покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-33-1/19 од 15.05.2019. 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 5.9740,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу УСЛУЖНО - РОВОКОПАЧКА 
ДЈЕЛАТНОСТ „ИСКОП НЕГО“ ПРИБОЈ, дана 
15.05.2019. 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.  
 
      
         Н А Ч Е Л Н И К 
      
          Радо Савић, с.р. 

 
10. 

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 
 
 

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, Пери 
Прелићу из Лабуцке за трошкове лијечења. 

 
 
II 
 

                 За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 
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III 
 

Ова Одлука ступа на снагу 
даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-316/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 25.04.2019.           Радо Савић, с.р. 

 
11. 

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 
 
 

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, Цвијану 
Новаковићу из Пирковаца за трошкове 
лијечења. 

II 
 

                 За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 

 
                  Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-1201/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 25.04.2019.            Радо Савић, с.р. 

 
 
 
 
 

12. 
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 
 

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, Мили 
Перићу из Милиног Села за трошкове 
лијечења. 

II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

 
              Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-1245/19      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 30.04.2019.          Радо Савић, с.р. 

 
13. 

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 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
            Одобравају се средства, у 
износу од 150,00 КМ из Буџета општине 



Страна 15                            Службени гласник општине Лопаре – број: 5/19.               05.06.2019. 

 

Лопаре, на терет позиције буџетска резерва 
372200, Радици Марић из Миросаваца 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“. 
 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-946/19          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 03.05.2019.            Радо Савић, с.р. 

 
14. 

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 
 
 

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, Милану 
Јањићу из Миросаваца 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“. 
 
 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-1221/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 03.05.2019.            Радо Савић, с.р. 

 
15. 

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 
 
 

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, Ђоки 
Шакотићу из Милиног Села за трошкове 
лијечења. 

II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

 
              Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-1296/19      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 08.05.2019.           Радо Савић, с.р. 

 
16. 

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 
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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, Ненаду 
Тодоровићу 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“. 
 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-1333/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 10.05.2019.           Радо Савић, с.р. 

 
17. 

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 
29,44 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Недељку 
Антуновићу из Веселиновца на име 
једнократног робног давања – пакета. 

 
II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 
 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број: 02/1-400-1/6      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 13.05.2019.          Радо Савић, с.р. 

 
18.   

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 
 
 

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, Слободану 
Стојишићу 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“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-1342/19      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 14.05.2019.           Радо Савић, с.р. 

 
18. 

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 
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(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

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, Љубо 
Томић из Пирковаца за трошкове лијечења. 

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 

 
               Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-1337/19      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 14.05.2019.          Радо Савић,  с.р. 

 
19. 

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 
 
 

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, Слађани 
Глигоревић из Прибоја 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“. 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-1334/19      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 14.05.2019.          Радо Савић, с.р. 

 
20. 

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 

 
 

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, Неђи 
Тошићу из Пирковаца за трошкове лијечења. 

 
II 

 
               За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

                 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-1247/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 14.05.2019.            Радо Савић, с.р. 
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21. 
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 
 
 

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, Милици 
Накић из Милиног Села за трошкове лијечења. 

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 

 
               Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-1257/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 14.05.2019.             Радо Савић, с.р. 

 
22. 

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 
 
 

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, Госпави 
Тошић из Пирковаца за трошкове лијечења. 

 
II 
 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

             Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-1302/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 14.05.2019.            Радо Савић, с.р. 

 
23. 

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 
 

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, Горану 
Лујићу из Бруснице 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“. 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-1388/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 16.05.2019.            Радо Савић, с.р. 
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24. 
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 
 
 

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, Јелици 
Савић из Пирковаца за трошкове лијечења. 

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

              Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-1343/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 17.05.2019.            Радо Савић, с.р. 

 
25. 

На основу члана 59. став 1. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број: 97/16) и члана 67. став 1. 
тачка 8. Статута општине Лопаре ("Службени 
гласник општине Лопаре", број: 6/17), Начелник 
општине Лопаре, д о н о с и 

 
 

ПРАВИЛНИК 
о измјени Правилника о организацији и 

 систематизацији радних мјеста Општинске 
управе општине Лопаре 

 
Члан 1. 

 
У члану 42. став 1. тачка 6. Правилника 

о организацији и систематизацији радних 
мјеста Општинске управе општине Лопаре  

(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
14/17 и 1/18),  у подтачки 6.1. ''Шеф Кабинета 
начелника'', Услови се мијењају и гласе:  
 

„Услови:  - завршен четворогодишњи студиј или први 
циклус студија са остварених најмање 240 
ЕЦТС бодова“ 
 

Члан 2. 
 

            Овај Правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

НАЧЕЛНИК 
 
 
Број: 02/1-014-145-1/18   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 03.06.2019.                                                      
                                              Радо Савић, с.р. 
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