
 

                                                                          

                                                                                   

                                        

 

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ЛОПАРЕ 

Тел/Факс:055/650-304 
е-mail: lopareso@teol.net 

 
22. јули 2019.  

Л о п а р е 
 

Број: 7/19 
     

Жиро-рачун  „Павловић 
интернационал Банк“ 
а.д. Бијељина број: 
554-003-000000-1923 

 

 

АКТИ СКУПШТИНЕ 
 

1. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 06/17), Скупштина општине 
Лопаре на 26. сједници одржаној дана 
17.07.2019. године, д о н о с и  

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању набавке путничког  

моторног возила за потребе 
Општинске управе Лопаре 

 
 

Члан 1. 
 

Одобрава се набавка половног 
путничког моторног возила за потребе 
Општинске управе општине Лопаре. 

 
Члан 2. 

 

Средства за набавку биће обезбјеђена 
из Буџета општине Лопаре за 2019. годину, са 
позиције 511300, „набавка аутомобила“ у 
износу до 10.000,00 КМ. 

 

Члан 3. 
 

За реализацију ове одлуке задужује се 
Начелник општине Лопаре. 

 
Члан 4. 

 

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 

СКУПШТНА  ОПШТИНЕ  ЛОПАРЕ 
 

 
Број: 01/1-022-1-88/19       ПРЕДСЈЕДНИК         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 17.07.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 

 
2.                                                                                                                 

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 26. сједници одржаној дана 
17.07.2019. године,  д о н о с и 

 

 
О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава   
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I 
 

Одобравају се новчана средства у 
износу од 30.000,00 КМ, за  изградњу локалног 
пута Кореташи-Мртвица.  
 

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 општине Лопаре.  

 
IV 
 

            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 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

 
Број: 01/1-022-1-89/19       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 17.07.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 

 
3.                                                                        

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 26. сједници одржаној дана 
17.07.2019. године,  д о н о с и 

 

 
О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава   
 
I 
 

Одобравају се новчана средства у 
износу од 50.000,00 КМ, за  изградњу локалног 
пута у Јабланици, засеок Видовићи. 
 

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 општине Лопаре.  

 
IV 
 

            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 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 
 
Број: 01/1-022-1-90/19       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 17.07.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 

 
4.                                                             

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 26. сједници одржаној дана 
17.07.2019. године,  д о н о с и 

 

 
О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава   
 
I 
 

Одобравају се новчана средства у 
износу од 20.000,00 КМ, за  изградњу локалног 
пута у Мјесној заједници Пирковци, засеок 
Тисовица. 
 

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 општине Лопаре.  

 
IV 
 

            Ова Одлука  ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се  у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

 
Број: 01/1-022-1-91/19       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 17.07.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић,  дипл.ецц, с.р. 

 
5. 

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 26. сједници одржаној дана 
17.07.2019. године,  д о н о с и 

 

 
О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава   
 
I 
 

Одобравају се новчана средства у 
износу од 50.000,00 КМ, за  изградњу локалног 
пута у Мјесној заједници Милино Село, засеок 
Лазићи. 
 

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 општине Лопаре.  

 
IV 
 

            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 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 
Број: 01/1-022-1-92/19       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 17.07.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 

 
6.                                                                      

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 26. сједници одржаној дана 
17.07.2019. године,  д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава   
 
I 
 

Одобравају се новчана средства у 
износу од 30.000,00 КМ, за  санацију клизишта 
на локалном путу у Мјесној заједници Прибој, 
на локалитету званом „Ђеруша“. 
 

II 
 

Средства из претходног члана биће 
обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 
2019. годину, са позиције 412500 -  Расходи за 
текуће одржавање. 

 
III 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
начелник општине Лопаре и  Одјељење за 
финансије општине Лопаре.  

 
IV 
 

            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 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

 
Број: 01/1-022-1-93/19       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 17.07.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић,  дипл.ецц, с.р. 

 
7.                                                                 

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 26. сједници одржаној дана 
17.07.2019. године, д о н о с и  

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 
I 
 

Одобравају се новчана средства у 
износу од 10.000,00 КМ за реализацију 
пројекта „Успостављање међуопштинске 
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сарадње у области пољопривреде општина 
Лопаре и Челић“ . 

II 
 

Средства из претходног члана биће 
обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 
2019. годину, са позиције 415 200 – Невладине 
организације и друге институције.  
 

III 
 

             За реализацију ове Одлуке задужује се 
Начелник општине Лопаре и Одјељење за 
финансије Општинске управе Лопаре 
 

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављења у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''.  

 
 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

  
 

Број: 01/1-022-1-94/19       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 17.07.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 

 
8.                                                                                        

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 26. сједници одржаној дана 
17.07.2019. године,  д о н о с и 

 

 
О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава   
 
I 
 

Одобравају се новчана средства у 
износу од 26.000,00 КМ, за реализацију 
пројекта Повећање енергетске ефиксности ЈЗУ 
Дом здравља „Лопаре“ Лопаре. 
 

II 
 

Средства из претходног члана биће 
обезбијеђена из Буџета општине Лопаре. 

 
III 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
начелник општине Лопаре и  Одјељење за 
финансије општине Лопаре.  

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављења у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''.  
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

 
Број: 01/1-022-1-95/19       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 17.07.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                         Миленко Ристић,дипл.ецц, с.р. 

 
9.                                                                       

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 26. сједници одржаној дана 
17.07.2019. године,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава   

  
I 
  

Одобравају се новчана средства у 
износу до 50.000,00 КМ, за подршку  развоју 
пољопривреде и других привредних 
дјелатности на подручју општине Лопаре.  

   
II 
  

Средства из претходног члана биће 
обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 
2019. годину, са позиције 414100 - Субвенције. 
  

III 

  
Одобрена средства ће бити 

додијељена у складу са Правилником о 
условима и начину остваривања новчаних 
подстицаја за развој пољопривреде и других 
привредних дјелатности на подручју општине 
Лопаре.  

  
IV 
  

За реализацију ове Одлуке задужује се 
начелник општине Лопаре и  Одјељења за 
финансије општине Лопаре и Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности.  
  

V 
  

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављења у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''.  



Страна 5                            Службени гласник општине Лопаре – број: 7/19.               22.07.2019. 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
  

  
Број: 01/1-022-1-96/19       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 17.07.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 

 
10.                                                                                                                                                                      

               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, 36/19) и члана 36. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 6/17), Скупштина општине 
Лопаре, на 26. сједници, одржаној дана 
17.07.2019. године, д о н о с и 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о продаји непосредном погодбом градског 

грађевинског земљишта у својини 
општине Лопаре 

 
Члан 1. 

 

               Продаје се непосредном погодбом, 
неизграђено градско грађевинско земљиште у 
Лопарама, означено као: к.п. бр. 338/18 
површине 39 м

2 
и к.п. бр. 338/19 површине 5 м

2 

уписане у посједовни лист број: 212/299 и 
22/27 КО Лопаре Град  на име општине Лопаре 
у дијелу 1/1, а које по земљишно-књижној 
евиденцији  одговара парцели к.п. бр. 326/16 у 
површини од 44 м

2  
уписана  у зк. ул. бр. 302 

КО Козјак, у свему према Одлуци о 
прихватању стручног мишљења – 
урбанистичко-техничких услова, број: 01/1-022-
1-40/19 од 09.04.2019. године. 
 

Члан 2. 

 
               Земљиште из претходног члана, 
продаје се ради комплетирања грађевинске 
парцеле, непосредном погодбом  Васи 
Максимовићу  из Лопара, по цијени од 10,00 
конвертибилних марака по квадратном метру, 
односно 440,00 КМ (словима: 
четиристотинечетрдесет) конвертибилних 
марака за предметно земљиште. 
 

Члан 3. 

 
               Овлашћује се начелник општине, да 
на основу ове одлуке и прибављеног 
мишљења Правобранилаштва Републике 
Српске, Сједиште замјеника у Бијељини, може 
код овлаштеног нотара закључити уговор о 
продаји земљишта описаног у члану 1. овог 

уговора.  
Члан 4. 

 
               Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''.  
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-97/19       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 17.07.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

 
11.   

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 26. редовној сједници одржаној 
дана 17.07.2019. године, д о н о с и: 

 
О Д Л У К У 

о стављању ван снаге Рјешења о 
именовању предсједника 

 Општинске изборне комисије општине 
Лопаре 

 
I 
 

           Ставља се ван снаге Рјешење о 
именовању предсједника општинске Изборне 
комисије општине Лопаре број: 01/1-022-1-
75/19,  које је Скупштина општине донијела на 
25. сједници одржаној дана 07.06.2019. године. 

 
II 

 

Рјешење из тачке I ове одлуке се 
ставља ван снаге у складу са Рјешењем  
Централне изборне комисије Босне и 
Херцеговине број: 06-1-07-1-279/19 од 
09.07.2019. године. 

 
III 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

 
Број: 01/1-022-1-98/19       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 17.07.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
             Миленко Ристић, дипл.ецц, дипл.ецц 
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12. 

На основу члана 2.12, 2.14 и 2.15 
Изборног закона Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02, 
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 
32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) и члана 7. Упутства 
о утврђивању квалификација, броја, 
именовању и разрјешењу и обуци чланова 
изборн екомисиј основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, 
број: 29/18 и 36/19), члана 36. Статута општине 
Лопаре („‟Службeни гласник општине Лопаре‟‟, 
број: 6/17), Скупштина општине Лопаре на 26. 
редовној сједници одржаној дана 17.07.2019. 
године, доноси 
 
 

О Д Л У К У 
о објављивању Јавног огласа за 

именовање члана 
 Општинске изборне комисије Лопаре 

 
 

I – Овом одлуком расписује се Јавни 
оглас за именовање члана Општинске изборне 
комисије општине Лопаре. 

Састав изборне комисије треба да 
одражава заступљеност конститутивних 
народа, укључујући и остале, водећи рачуна о 
посљедњем попису становништва 
спроведеном на државном нивоу. 

Састав изборне комисије треба, у 
правилу, да одражава равноправну 
заступљеност полова. Равноправна 
заступљеност полова постоји у случају kада 
јеједан од полова заступљен са 1/3 од укупног 
броја чланова изборне комисије. 

Надлежност Општинске изборне 
комисије  је утврђена  чланом  2.13. Изборног 
закона БиХ, чланом 18. Изборног закона 
Републике  Српске  и одговарајућим 
подзаконским прописима. 

. 
II – Статус 
 

Члан Општинске изборне комисије 
не заснива радни однос. 
 
Члан општинске изборне комисије 
има право на мјесечну накнаду у 
складу са Законом. 

 
III - Мандат  
 
Члану Општинске изборне комисије 

мандат траје седам (7) година и почиње тећи 
од дана давања сагласности Централне 
изборне комисије БиХ нарјешење о именовању 
члана Општинске изборне комисије од стране 
Скупштине општине Лопаре. 

IV - Општи услови: 
 
1. да има право гласа, 
2. да је лице са одговарајућом 

стручном спремом и искуством у спровођењу 
избора. 

За члана Општинске изборне комисије 
не може бити именовано лице: 

1. које се не може кандидовати у 
смислу одредби чл. 1.6, 1.7. и 1.7а Изборног 
закона БиХ, 

2. које је члан највишег извршно-
политичког органа политичке странке или 
коалиције (предсједник, генерални секретар 
или члан извршног одбораили главног одбора), 

3. које је носилац изабраног мандата 
или је члан извршног органа власти, осим у 
случајевима предвиђеним чланом 2.12. став 
(4) Изборног закона, 

4. које је кандидат за изборе за било 
који ниво власти, 

5. којем је изречена казна за радњу која 
представља тежу повреду изборних закона 
или прописа за коју је лично одговорно, у 
посљедње четири године, рачунајући од дана 
правоснажности одлуке, 

6. које је заступник, односно 
пуномоћник политичког субјекта који учествује 
на изборима или лице које је правоснажном 
судском одлуком осуђенона казну затвора у 
трајању од шест мјесеци и дуже. 

 
V - Посебни услови: 
 
1. да има пребивалиште на подручју 

општине Лопаре, 
(Изузетак: Члан Општинске 
изборне комисије може бити лице 
са пребивалиштем из друге 
општине, уколико нема кандидата 
са пребивалиштем у општини 
Лопаре који испуњавају услове 
тражене огласом.) 

2. да има завршен факултет, односно 
VII/1 степен стручне спреме или  
завршен факултет Болоњског 
система студирања са најмање 180 
ЕТЦС,  
(Изузетак: Члан општинске изборне 
комисије може бити и лице које има 
завршену вишу школу, односно VI 
степен стручне спреме уколико се 
ради о општини која има мање од 
2.000 бирача уписаних у Централни 
бирачки списак или је потребно 
испоштовати одредбе члана 2.14 
став 1. Изборног закона БиХ или 
уколико нема кандидата који 
испуњавају услове из ове тачке. 
Изузетак: Уколико ни у поновљеном 
поступку расписивања јавног 
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огласа нема кандидата који 
испуњавају услове ове тачке, за 
члана изборне комисије може бити 
именовано лице које има завршену 
средњу школу, односно IV степен 
стручне спреме.) 

3. да посједује искуство у спровођењу 
избора. 
(Изузетак: Члан општинске изборне 
комисије може бити лице које има 
VII/1 степен стручне спреме, 
завршен правни факултет, односно 
завршен правни факултет 
Болоњског система студирања са 
најмање 180 ЕТЦС, без изборног 
искуства.) 

Под искуством у спровођењу избора 
подразумијева се: 

а) чланство у изборној комисији, 
б) чланство у бирачком одбору на 

изборима обухваћеним Изборним законом 
БиХ. 

 
VI - Потребна документа 
 
Уз пријаву на Јавни оглас кандидати су 

дужни доставити доказе о испуњавању општих 
и посебних услова: 

- овјерена копија увјерења о 
држављанству (не старије од 6 мјесеца) 

-  овјерена копија извода из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 мјесеци) 

- овјерену фото-копију дипломе о 
завршеном степену и врсти стручне спреме, 

- образац ПБА-3 о пребивалишту (не 
старије од три мјесеца), 

- доказ о изборном искуству (увјерење 
oпштинске изборне комисије о раду у бирачком 
одбору или рјешење, рјешење о именовању за 
члана општинске изборне комисије или неки 
други доказ који може потврдити да кандидат 
има изборно искуство), 

- својеручно потписану и овјерену од 
надлежног органа изјаву о националној 
припадности, 

- својеручно потписану и овјерену од 
надлежног органа изјаву о непостојању 
сметњи из члана 2.3. Изборног закона БиХ, 

- својеручно потписану и овјерену од 
надлежног органа изјаву о непостојању 
сметњи из тачке IV став 2 .подтачка 6. овог 
јавног огласа. 

 
VII – Поступак за избор: 
 
Са кандидатима који испуњавају 

услове јавног огласа, Комисија за спровођење 
јавног огласа ће обавити улазни интервју, о 
чему ће кандидати бити благовремено 
обавјештени на адресу коју су означили у 
пријави. 

 
VIII – Рок, мјесто оглашавања и 

мјесто за подношење пријава: 

 
Рок за подношење пријава је 8 (осам) 

дана од дана посљедњег објављивања овог 
огласа у једном од јавних гласила: “Службеном 
гласнику Републике Српске”, дневном листу 
“Новости“ и интернет страници општине 
Лопаре. 

 
Неблаговремене и непотпуне пријаве 

неће се узети у разматрање. 
 
Пријаве на Јавни оглас могу се 

доставити путем протокола Општинске управе 
Општине Лопаре  или путем поште, на адресу: 
Скупштина општине Лопаре Цара Душана бр. 
143, 75240 Лопаре, са назнаком: ''Комисија за 
спровођење поступка по Јавном огласу за 
именовање члана Општинске изборне 
комисије''. 
 

IX - 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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-99/19       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 17.07.2019.       СКУПШИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

 
13. 

 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 26. 
редовној сједници одржаној дана 17.07.2019. 
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-
312/19 од 03.07.2019. године Дједовић Ферида 
из Кораја, за легализацију индивидуалног 
стамбеног објекта у Корају, на земљишту 
означеном као к.ч. број 691/2 К.О. Корај 2, а 
који су урађени од стране ЈП “Дирекције за 
изградњу и развој града” Бијељина. 
 Са наведеним Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима накнадно ће 
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се извршити усклађивање Регулационог плана 
града Лопаре. 

II 
 

 Ова Одлука 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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-101/19     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 17.07.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 

 
14.                            

             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 26. 
редовној сједници одржаној дана 17.07.2019. 
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-
311/19 од 08.07.2019. године Савић Пере из 
Лопара, за докуп градског грађевинског 
земљишта, доградњу гараже и надоградњу 
стамбеног спрата и поткровља уз постојећи 
објекат у Лопарама, на земљишту означеном 
као дио к.ч. број 348/18 и 349/18 К.О. Лопаре 
Град, а који су урађени од стране ЈП 
“Дирекције за изградњу и развој града” 
Бијељина. 
 Са наведеним Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима накнадно ће 
се извршити усклађивање Регулационог плана 
града Лопаре. 

 
II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Лопаре". 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-102/19      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 17.07.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 

15.                            

             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 26. 
редовној  сједници одржаној дана 17.07.2019. 
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-87/19 
од 28.06.2019. године општине Лопаре за 
изградњу подужног паркинга у Улици цара 
Душана у Лопарама, на парцели означеној као 
к.ч. број 921/1 К.О. Лопаре Град, а који су 
урађени од стране ЈП “Дирекције за изградњу 
и развој града” Бијељина. 
 Са наведеним Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима накнадно ће 
се извршити усклађивање Регулационог плана 
града Лопаре. 

 
II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Лопаре". 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-103/19     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 17.07.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 

 
16.                            

 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 26. 
редовној сједници одржаној дана 17.07.2019. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о прихватању  стручног мишљења – 

урбанистичко техничких услова  
 
I 
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 Прихвата се стручно мишљење - 
урбанистичко технички услови број:  УТУ-
346/19 од 10.07.2019. године општине Лопаре, 
за формирање нових грађевинских парцела 
(проширење плана парцелације) и изградњу 
индивидуалних стамбених објекта на 
локалитету званом Слатина у Лопарама , на 
земљишту означеном као к.ч. број 267 К.О. 
Лопаре Град (проширење плана парцелације 
дефинисаног на парцелама к.ч. број 263/1 и 
264 К.О. Лопаре Град), а који су урађени од 
стране ЈП “Дирекције за изградњу и развој 
града” Бијељина. 
 Са наведеним Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима накнадно ће 
се извршити усклађивање Регулационог плана 
града Лопаре. 

 
II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Лопаре". 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-104/19      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 17.07.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 

 
17.                           

             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 26. 
редовној сједници одржаној дана 17.07.2019. 
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-
340/19 од 12.07.2019. године Спасојевић Драге 
из Лопара, за изградњу пословног објекта 
монтажног типа, потпорног зида и приступног 
пута у Лопарама, на земљишту означеном као 
к.ч. број 525/8, 526/3, 519/8, 522/12, 522/1 и 
519/1 К.О. Лопаре Град, а који су урађени од 
стране ЈП “Дирекције за изградњу и развој 
града” Бијељина. 

Са наведеним Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима накнадно ће 

се извршити усклађивање Регулационог плана 
града  Лопаре. 

II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Лопаре". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-105/19     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 17.07.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 

 
18.                            

               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 26. 
редовној сједници одржаној дана 17.07.2019. 
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-
324/19 од 12.07.2019. године Гајић Стојанке из 
Лопара, за докуп дијела градског грађевинског 
земљишта у Лопарама, на земљишту 
означеном као дио к.ч. број 697/25 и 695/8 (дио 
од к.ч. број 695/2) К.О. Лопаре Град, а који су 
урађени од стране ЈП “Дирекције за изградњу 
и развој града” Бијељина. 
 Са наведеним Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима накнадно ће 
се извршити усклађивање Регулационог плана 
града Лопаре. 

 
II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Лопаре". 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-106/19     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 17.07.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
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19.                     

              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 26. 
редовној сједници одржаној дана 17.07.2019. 
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-
350/19 од 15.07.2019. године Секулић Милана 
из Лопара, за изградњу помоћног објекта у 
Лопарама, на земљишту означеном као дио 
к.ч. број 372 К.О. Лопаре Град, а који су 
урађени од стране ЈП “Дирекције за изградњу 
и развој града” Бијељина. 
 Са наведеним Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима накнадно ће 
се извршити усклађивање Регулационог плана 
града Лопаре. 

 
II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Лопаре". 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-107/19     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 17.07.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 

 
20.                            

                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 26. 
редовној  сједници одржаној дана 17.07.2019. 
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 и 
урбанистичко - технички услови број:  УТУ-
242/19 од 18.06.2019. године Стевић Петка из 

Пукиша, за изградњу економског објекта - 
штале у Пукишу, на земљишту означеном као 
к.ч. број 106 К.О. Пукиш, а који су урађени од 
стране ЈП “Дирекција 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". 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-108/19     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 17.07.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 

 
21. 

              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 26. сједници, одржаној 
дана 17.07.2019. године,  д о н о с и 
 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о разрјешењу вршиоца дужности начелника  
Одјељења за општу управу општинске 

управе Лопаре 
  

 Дea Јовановић из Брчко дистрикта, 
разрјешава се  вршиоца дужности начелника 
Одјељења за општу управу општинске управе 
општине Лопаре, на коју је именована 
Рјешењем Скупштине општине Лопаре, број: 
01/1-022-1-20/19 од 22.02.2019. године. 

Права по основу радног односа и 
престанка функције именованој из претходног 
става, утврдиће надлежни орган у складу са 
Законом. 
 Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''.  

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
 Скупштина општине Лопаре је на 22. 
сједници, одржаној 22.02.2019. године, на 
приједлог начелника општине Лопаре, 
именовала Деу Јовановић из Брчко дистрикта, 
за вршиоца дужности начелника Одјељења за 
општу управу Општинске управе Лопаре, до 



Страна 11                            Службени гласник општине Лопаре – број: 7/19.               22.07.2019. 

 

окончања поступка јавне конкуренције. 
Начелник општине је расписао јавни конкурс за 
избор и именовање начелника одјељења у 
Општинској управи Лопаре, број: 02/3-014-
16/19 од 29.03.2019. године. 

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи прописано је да 
Скупштина општине именује и разрјешава 
начелнике одјељења или служби јединица 
локалне самоуправе, док је чланом 59. став 1. 
тачка 9. прописано да начелник општине 
предлаже разрјешење и именовање начелника 
одјељења или служби. 

Обзиром да је након расписивања 
јавног конкурса за избор и именовање 
начелника одјељења у Општинској управи 
Лопаре, окончан поступак јавне конкуренције, 
начелник општине је Скупштини општине 
доставио приједлог да се Деа Јовановић, 
дипломирани правник из Брчко дистрикта, 
разријеши дужности вршиоца дужности 
начелника Одјељења за општу управу 
Општинске управе Лопаре.     

Скупштина општине, на 26. сједници 
одржаној 17.07.2019. године, донијела је 
рјешење као у диспозитиву. 

  
 Против овог рјешења може се изјавити 
жалба одбору за жалбе општине Лопаре у року 
од 15 дана од дана достављања рјешења.  
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-86/19        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 17.07.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                         
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 

 
22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

            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), у поступку именовања 
начелника одјељења Општинске управе 
Лопаре,  Скупштина општине Лопаре, на 26. 
сједници, одржаној дана 17.07.2019. године,    
д о н о с и 
 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  
о именовању начелника Одјељења за 

општу управу Општинске управе 
Лопаре  

 
  

 Деа Јовановић, дипломирани правник 
из Брчко дистрикта БиХ, именује се за 
начелника Одјељења за општу управу 

Општинске управе  Лопаре, до краја мандата 
сазива Скупштине општине Лопаре.    
 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 26. 
сједници, одржаној 17.07.2019. године, 
разријешила је Деу Јовановић, дипломираног 
правника  из Брчко дистрикта БиХ, вршиоца 
дужности начелника Одјељења за општу 
управу Општинске управе  Лопаре, на коју је 
до окончања поступка јавне конкуренције иста 
била именована рјешењем Скупштине 
општине Лопаре, број: 01/1-022-1-20/19 од 
22.02.2019. године.  

Начелник општине Лопаре, расписао је 
јавни конкурс за избор и именовање начелника 
одјељења у Општинској управи Лопаре, број: 
02/3-014-16/19 од 29.03.2019. године. 
Рјешењем начелника  општине, број: 02/1-014-
16-3/19 од 24.04.2019. године, именована је 
Комисија  за  спровођење поступка за попуну 
упражњених руководећих радних мјеста  у 
Општинску управу Лопаре, са задатком да 
спроведе поступак по јавном конкурсу за избор 
и именовање начелника Одјељења у 
Општинској управи Лопаре. Јавни конкурс је 
објављен у ''Службеном гласнику Републике 
Српске'', број: 30/19 од 12.04.2019. године и 
дневном листу ''Независне новине'' од 
08.04.2019. године.  На расписани јавни 
конкурс, за радно мјесто начелника Одјељења 
за општу управу  су запримљене  двије пријаве 
од којих је само један кандидат испуњавао 
услове тражене у Јавном конкурсу. 

Поступак по Јавном конкурсу спровела 
је Комисија за  спровођење поступка за попуну 
упражњених руководећих радних мјеста  у 
Општинску управу Лопаре, која  је након 
разматрања пријава и документације 
достављене уз пријаву  обавила интервју са 
кандидатом који испуњава услове, те на 
основу појединачних одлука чланова Комисије 
о оцјени кандидата, утврдила ранг-листу 
кандидата према успјеху постигнутом на 
интервјуу и начелнику општине доставила 
Извјештај о спроведеном поступку по Јавном 
конкурсу,  са ранг-листом, на разматрање и 
одлучивање. 

Начелник општине Лопаре је на основу 
члана 59. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи предложио да се на 26. сједници 
Скупштине општине Лопаре, за начелника 
Одјељења за општу управу Општинске управе 
Лопаре, именује Деа Јовановић, дипломирани 
правник из Брчко дистрикта БиХ.   

Скупштина општине Лопаре је на 26. 
сједници одржаној 17.07.2019. године донијела 
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рјешење 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.  
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-87/19       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 17.07.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                        
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

                           
 
23. 

На основу члана 2.12., 2.14. и 2.15. 
Изборног закона Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ број: 
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 
25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 
33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), члана 
7. став 1. тачка) Упутства о утврђивању 
квалификација, броја, именовању и 
разрјешењу и обуци чланова изборне комисије 
основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини („Службени гласник БиХ„ број: 
29/18 и 36/19) и члана 36. Статута општине 
Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 6/17), Скупштина општине Лопаре, на 26. 
сједници одржаној 17.07.2019. године,              
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за спровођење 

поступка по јавном огласу за именовање 
члана Општинске изборне комисије 

 општине Лопаре 

 
I 
 

За предсједника и чланове Комисије за  
спровођење поступка по јавном огласу  за 
именовање члана Изборне комисије општине 
Лопаре, бирају се: 

 
            1. Миленко Ристић из Козјака,  
                предсједник, 
 2. Митар Тојић из Липовица, члан, 
 3. Ранко Тодоровић из Лопара, члан,  
 4. Жељко Керовић из Лопара, члан, 
 5. Мићо Стојишић из Лопара, члан. 
 

II 
 

 Задатак комисије је да у складу са 
чланом 7. став 1. тачка ц) Упутства о 
утврђивању квалификација, броја, именовању 
и разрјешењу и обуци чланова изборне 

комисије основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини(„Службени гласник БиХ„ 
број:29/18 и 36/19), Одлуком о објављивању 
Јавног огласа за именовање члана Изборне 
комисије општине Лопаре, број: 01/1-022-1-
99/19 од 17.07.2019. године, и Јавним 
огласом за именовање члана Изборне  
комисије општине Лопаре  спроведе 
процедуру за избор члана Изборне 
комисије општине Лопаре.   

 
III 
 

Ово рјешење 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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-100/19     ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 17.07.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

 
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА 
 
 
24. 

На основу члана 59. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број: 97/16) и члана 67. и 88. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 06/17), Начелник општине Лопаре,            
д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У 
 о одржавању манифестације 

„Конференција беба 2019“ 
 
 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се одржавање 
манифестације „Конференција беба 2019“ на 
подручју општине Лопаре. 

 
 

Члан 2.  

 Манифестација „Конференција беба 
2019“ ће се одржати 27.06.2019. године у 
Лопарама, у сарадњи са Министарством 
породице, омладине и спорта Републике 
Српске. 
 

 
Члан 3. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за привреду и друштвене 
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дјелатности општине Лопаре.  
 

Члан 4. 

 Средства потребна за реализацију ове 
манифестације планирана су у буџету општине 
Лопаре на позицији 416100 „Популациона 
политика“.  

 
 

Члан 5. 

 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 

 
 

Број: 02/3-014-1/96 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Датум: 24.06.2019.             Радо Савић, с.р. 

 
25. 

               На основу члана 59. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 4. 
„Одлуке о одржавању Конференције беба 
2019“, број: 02/3-014-1/96, Начелник општине 
Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели једнократних новчаних средстава 

 
I 
 

 Одобравају се средства у укупном 
износу од 300,00 КМ из Буџета општине 
Лопаре учесницима манифестације 
„Конференција беба 2019“ изабраним за 
предсједника, потпредсједника и учесника 
Конференције са највећим бројем браће и 
сестара и то: 
 
- Сергеју (Саво) Рикановићу, најмлађој беби 
манифестације рођеном 10.05.2019. године, 
предсједнику Конференције у износу од 100,00 
КМ, 
 
- Филипу (Срђан) Јовићу, најстаријој беби 
манифестације рођеном       04.06.2018. године, 
потпредсједнику Конференције у износу од 
100,00 КМ. 
 
- Цвијану (Миладин) Рикићу, рођеном 
22.11.2018. године, учеснику Конференције са 
највећим бројем браће и сестара у износу од 
100,00 КМ. 
 

 
 

II 
 

 Средства се одобравају са позиције 
416100 Популациона политика. За реализацију 
ове Одлуке 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 

 
 

Број: 02/3-014-1/96-1   НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Датум: 27.06.2019.             Радо Савић. с.р. 

 
26. 

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 ос и  
 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке  
 

I 
 

 Покреће се поступак набавке радова 
на заштити мостова уређењем ријечног корита 
ријеке Гњице, на три локације. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.800,00 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“. 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 

Број: 02/5-404-43-1/19     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 14.06.2019.           Радо Савић, с.р. 

 
27. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-42-3/19 
Датум, 17.06.2019. 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 радова на 
изградњи асфалтног пута у Мјесној заједници 
Пипери, засеок Гајићи у дужини од 60 метара, 
ширине 3 метра, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 49/19 од 14.06.2019. године. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.995,00 КМ, без ПДВ-а, односно 7.014,15 КМ 
(седамхиљадачетрнаест и 15/100 
конвертибилних марака), са урачунатим ПДВ-
ом.  
 

Члан 3. 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 

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

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
изградњи асфалтног пута у Мјесној заједници 
Пипери, засеок Гајићи у дужини од 60 метара, 
ширине 3 метра, покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-42-1/19 од 13.06.2019. 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 5.995,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, 
дана 13.06.2019. 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. 

 
28. 

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

 
Број: 02/5-404-38-7/19 
Датум, 21.06.2019. године 
 

На основу члана 70. став 1), 3) и 6) 
Закона о јавним набавкама Босне и 
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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 Препоруке 
Kомисије за јавну набавку, Начелник општине 
Лопаре, доноси  
 

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: 02/5-404-38-6/19 од 
20.06.2019. године, те се уговор за јавну 
набавку услуга медијског праћења активности 
општине Лопаре додјељује понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ХИТ“ БРЧКО, који је 
доставио понуду, број: 58/2019 од 29.05.2019. 
године у којој је понуђена цијена у износу од 
6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 
7.020,00 КМ, са урачунатим ПДВ-ом  
(седамхиљададвадесет и 00/100 
конвертибилних марака).  

 
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 бр а з л о ж е њ е  

 
 Поступак јавне набавке покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-38-1/19 од 28.05.2019. 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 адресе 3 (три) 
потенцијална понуђача и то: Телевизија „ОСМ“ 
Пале, Друштво са ограниченом одговорношћу 

„ХИТ“ Брчко и Телевизија „К3“ Прњавор.  
Поступак јавне набавке провела је 

Комисија за јавну набавке именована 
Рјешењем начелника општине, број: 02/5-404-
38-3/19 од 28.05.2019. године. У току поступка 
јавне набавке Комисија је запримила 
пристигле понуде, извршила њихово 
отварање, дана 12.06.2019. године, 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 19.06.2019. године 
одржала састанак ради детаљне анализе и 
оцјене пристигле понуде на којем је 
констатовано да понуда понуђача ДРУШТВО 
СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ХИТ“ БРЧКО 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.  
 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. 
 Саставни дио ове Одлуке је и Записник 
о оцјени понуда, број: 02/5-404-38-5/19 од 
19.06.2019. године. 
 
 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. 
 
Доставити:                       Н А Ч Е Л Н И К 

1. Понуђачима х1, 
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2. Евиденцији и      Радо Савић, с.р. 
3. Архиви. 

29.  

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-43-3/19 
Датум, 25.06.2019. 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 радова на заштити 
мостова уређењем ријечног корита ријеке 
Гњице, на три локације, одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу АУТОПРЕВОЗНИК 
„ALEKSIĆ COMPANY“ БРЧКО, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 04/19 од 18.06.2019. године. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.800,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. Изабрани 
понуђач није ПДВ обвезник. 
 

Члан 3. 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
заштити мостова уређењем ријечног корита 

ријеке Гњице, на три локације, покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-43-1/19 од 14.06.2019. 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 5.800,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу АУТОПРЕВОЗНИК „ALEKSIĆ 
COMPANY“ БРЧКО, дана 14.06.2019. 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. 

 
30. 

На основу члана 18. став 1) и члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), као и члана 9. Правилника 
oпштине Лопаре 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, доноси  
 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке  
 

I 
 

 Покреће се поступак набавке услуга 
дезинсекције (запрашивања комараца) на 
подручју општине Лопаре за 2019. годину. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност средстава за 
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реализацију јавне набавке износи 6.000,00 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: 02/5-404-44-1/19      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 26.06.2019.             Радо Савић, с.р. 

 
31. 

На основу члана 18. став 1) и члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), a у вези члана 9. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16) и члана 4. став 3) Правилника о 
поступку директног споразума („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 12/15) 
начелник општине Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке  
 

I 

 
Покреће се поступак набавке радова 

на санацији клизишта у Мјесној заједници 
Миросавци, засеок „Марићи“ – друга фаза. 

 
II 

 
Предвиђени максимални износ 

средстава за реализацију јавне набавке је 
5.944,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

Финансијска средства за предметне 
радове 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: 02/5-404-45-1/19      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 26.06.2019.            Радо Савић, с.р. 

 
32. 

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

 
Број: 02/5-404-36-8/19 
Датум, 02.07.2019. 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 на ископу три 

експлоатациона бунара у Мјесној заједници 
Лопаре, насеље Веселиновац 

 
I 

Прихвата се Препорука Комисије за 
јавну набавку, број: 02/5-404-36-7/19 од 
01.07.2019. године да се уговор за јавну 
набавку радова на ископу три експлоатациона 
бунара у Мјесној заједници Лопаре, насеље 
Веселиновац додијели Понуђачу ДРУШТВО 
СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ„МБ 
ГЕОТЕРМАЛ“ БИЈЕЉИНА, на основу понуде, 

број: 01-06/2019 од 03.06.2019. године. 
 

II 

Укупна вриједност предметне набавке 
износи 68.010,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а, 
односно 79.571,70 КМ, са урачунатим ПДВ-ом 
(словима: 
седамдесетдеветхиљадапетстотинаседамдесе
тједан и 70/100 конвертибилних марака). 
 

III 

 Изабрани понуђач дужан је да у року 
од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке 
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достави оригинале или овјерене копије 
документације којом потврђује вјеродостојност 
достављених изјава и испуњеност услова из 
члана 45. став 2) тачке од (а) до (д) и члана 47. 
став 1 тачка (а) Закона о јавним набавкама 
БиХ. Докази које доставља изабрани понуђач 
не могу бити старији од 3 (три) мјесеца, 
рачунајући од момента предаје понуде.  

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

IV 

Приједлог уговора о набавци 
доставиће се на потпис изабраном Понуђачу 
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. У случају да на одлуку о додјели 
уговора у поступку набавке мале вриједности 
нема жалбе, уговорни орган дужан је да 
закључи уговор у року од 10 (десет) дана од 
дана обавјештавања учесника поступка о 
избору најповољнијег понуђача. 
 

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 радова на 
ископу три експлоатациона бунара у Мјесној 
заједници Лопаре, насеље Веселиновац, 
покренут је Одлуком о покретању поступка, 
број: 02/5-404-36-1/19 од 17.05.2019. године.  

Јавна набавка проведена је путем 
Конкурентског захтјева за достављање понуда. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 
15-7-3-34-3-18/19 објављено је на Порталу 
јавних набавки дана 17.05.2019. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 68.376,00 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган објавио је Тендерску 
документацију на Порталу јавних набавки, 
дана 17.05.2019. године. Дана 23.05.2019. 
године Уговорни орган је извршио измјене и 

допуне Тендерске документације и исте 
објавио на Порталу јавних набавки. 

Тендерску документацију са Портала 
јавних набавки преузело је укупно 10 (десет) 
понуђача. 

Комисија за јавну набавку именована је 
Рјешењем начелника општине, број: 02/5-404-
36-2/19 од 17.05.2019. године. 

На адресу Уговорног органа 
благовремено су пристигле 2 (двије) понуде. 

Комисија је благовремено извршила 
отварање пристиглих понуда, дана 03.06.2019. 
године у 11:30

h
 уз присуство представника оба 

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

Уговорни орган је дана 16.06.2019. 
године Понуђачу „ГЕОРУД“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 
упутио допис, број: 02/5-404-36-5/19 у коме 
тражи од наведеног Понуђача да образложи 
понуђену цијену, будући да је иста за више од 
20% нижа од цијене другорангиране 
прихватљиве понуде (за око 29%), те је на 
основу наведеног испуњен услов за обавезно 
тражење образложења неприродно ниске 
цијене, у складу са чланом 17. Упутства за 
припрему модела тендерске документације и 
понуда („Службени гласник БиХ“, број: 90/14 и 
20/15). Наведени Понуђач је био дужан да 
најкасније до 28.06.2019. године до 13

00
 

часова, на адресу Уговорног органа достави 
тражено образложење, уз напомену да ће 
понуда бити одбачена уколико се тражено 
образложење не достави у остављеном року, 
односно уколико образложење не буде 
прихватљиво. Како тражено образложење није 
достављено до наведеног рока, Уговорни 
орган је одбацио понуду Понуђача „ГЕОРУД“ 
Д.О.О. БИЈЕЉИНА, у складу са чланом 66. 
став 1) Закона о јавним набавкама БиХ. 

Комисија за јавну набавку доставила је 
дана 01.07.2019. године Начелнику општине 
Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-36-
6/19 од 01.07.2019. године и Препоруку о 
избору најповољнијег понуђача, број: 02/5-404-
36-7/19 од 01.07.2019. године у поступку јавне 
набавке радова на ископу три експлоатациона 
бунара у Мјесној заједници Лопаре, насеље 
Веселиновац. 

У поступку по извјештају о раду је 
утврђено да је Комисија за јавну набавку 
благовремено и правилно извршила отварање 
и оцјену понуда и о томе сачинила 
одговарајуће записнике, у којима је утврђено 
сљедеће: 

 да је укупан број пристиглих понуда 2 
(двије), 

 да су благовремено запримљене 2 
(двије) понуде, 

 да нема неблаговремено запримљених 
понуда, 
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 да је понуда Понуђача ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„МБ ГЕОТЕРМАЛ“ БИЈЕЉИНА 
прихватљива јер су достављени сви 
захтијевани докази и понуда је 
израђена на начин одређен 
тендерском документацијом и иста 
може бити предмет вредновања и 

 да понуда Понуђача ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ГЕОРУД“ БИЈЕЉИНА одбачена у 
складу са чланом 66. став 1) Закона о 
јавним набавкама БиХ. 

 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 

Понуђ. 
цијена 

(без 
ПДВ-а) 

Понуђе
ни 

попуст 

Цијена 
са 

урач. 
попуст. 

(без 
ПДВ-а) 

1)  

„МБ 
ГЕОТЕРМА
Л“ Д.О.О. 
БИЈЕЉИН
А 

68.010,
00 КМ не 

68.010,
00 КМ 

  
Изабрани понуђач ДРУШТВО СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „МБ 
ГЕОТЕРМАЛ“ БИЈЕЉИНА 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-
404-36-6/19 од 01.07.2019. 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. 

 
 
Доставити: 
- „Георуд“ д.о.о. Бијељина,    Н А Ч Е Л Н И К 

- „МБ Геотермал“ д.о.о.           Радо Савић, с.р. 
   Бијељина, 
- евиденцији и 
- архиви. 

 
33.                

                                          
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-45-3/19 
Датум, 01.07.2019. 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 радова на санацији 
клизишта у Мјесној заједници Миросавци, 
засеок „Марићи“ – друга фаза, одлучено је да 
се уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „МР 
ЈОВИЋ“ ЛОПАРЕ, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 02/19 од 
29.06.2019. године. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.944,00 КМ, без ПДВ-а (словима: 
петхиљададеветстотиначетрдесетчетири и 
00/100 конвертибилних марака). Изабрани 
понуђач није ПДВ обвезник. 
 

Члан 3. 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Поступак јавне набавке радова на 
санацији клизишта у Мјесној заједници 
Миросавци, засеок „Марићи“ – друга фаза, 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-45-1/19 од 
26.06.2019. 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 5.944,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 

Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „МР ЈОВИЋ“ ЛОПАРЕ, 
дана 27.06.2019. 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. 
________________________________________ 
 
 
 

34. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-44-3/19 
Датум, 02.07.2019. 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 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 дезинсекције 
(запрашивања комараца) на подручју општине 
Лопаре за 2019. годину, одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ БИЈЕЉИНА, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 561/19 од 27.06.2019. године. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
6.000,00 КМ, без ПДВ-а, (словима: 

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

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 
истовремено са упућивањем исте понуђачу 
који је учествовао у поступку јавне набавке 
(члан 70. став 6) Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине). 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке услуга 
дезинсекције (запрашивања комараца) на 
подручју општине Лопаре за 2019. годину 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-44-1/19 од 
26.06.2019. 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, 26.06.2019. 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. 

 
35. 

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 ос и  
 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке  
 

I 
 

 Покреће се поступак набавке 

електроматеријала за потребе реконструкције 
уличне расвјете у Мјесној заједници Вакуф, 
општина Лопаре. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.986,89 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе 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: 02/5-404-46-1/19       Н А Ч Е Л Н И К 

Датум, 02.07.2019.             Радо Савић, с.р. 

 
36.                         

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 осигурања путничких и теретних возила 
Општинске управе општине Лопаре од 
аутоодговорности и осигурања путника у 
случају ауто незгоде. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 2.500,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке биће обезбијеђена у буџету 
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општине Лопаре за 2019. и 2020. годину, са 
буџетске ставке 412700 – „Трошкови 
осигурања и банкарске услуге“. 
 

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: 02/5-404-47-1/19      Н А Ч Е Л Н И К 

Датум, 05.07.2019.            Радо Савић, с.р. 

 
37. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-46-3/19 
Датум, 08.07.2019. 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 електроматеријала 
за потребе реконструкције уличне расвјете у 
Мјесној заједници Вакуф, општина Лопаре, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА 
„ГВОЖЂАРА“ ЛОПАРЕ, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 18/19 од 
04.07.2019. године. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.979,50 КМ, без ПДВ-а, односно 6.996,00 КМ 
(шестхиљададеветстотинадеведесетшест 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 
електроматеријала за потребе реконструкције 
уличне расвјете у Мјесној заједници Вакуф, 
општина Лопаре, покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-46-1/19 од 02.07.2019. 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 5.986,89 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА 
РАДЊА „ГВОЖЂАРА“ ЛОПАРЕ, дана 
02.07.2019. 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. 
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38. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-47-3/19 
Датум, 09.07.2019. 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 услуга осигурања 
путничких и теретних возила Општинске 
управе општине Лопаре од аутоодговорности и 
осигурања путника у случају ауто незгоде, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ 
„SAS – SuperP OSIGURANJE“ БИЈЕЉИНА, 
након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 1544/19 од 09.07.2019. године. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
2.214,33 КМ, без ПДВ-а, (словима: 
двијехиљадедвијестотинечетрнаест 
конвертибилних марака и 33/100). 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 финансије 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 
осигурања путничких и теретних возила 
Општинске управе општине Лопаре од 
аутоодговорности и осигурања путника у 
случају ауто незгоде покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-47-1/19 од 05.07.2019. 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 2.500,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА 
ОСИГУРАЊЕ „SAS – SuperP OSIGURANJE“ 
БИЈЕЉИНА, дана 05.07.2019. 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. 

 
39. 

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 ос и  

 
 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке  
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I 
 

 Покреће се поступак набавке 
вертикалних тракастих завјеса за потребе 
општине Лопаре. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.997,71 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе 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: 02/5-404-48-1/19     Н А Ч Е Л Н И К 

Датум, 10.07.2019.           Радо Савић, с.р. 

 
40.                   

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-48-3/19 
Датум, 16.07.2019. 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 вертикалних 
тракастих завјеса за потребе општине Лопаре, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ „MEGA - ROLL“ 
ГРАЧАНИЦА, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 24-24/2019 од 
10.07.2019. године. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.997,71 КМ, без ПДВ-а, односно 7.017,32 КМ 
(седамхиљадаседамнаест и 32/100 
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 вертикалних 
тракастих завјеса за потребе општине Лопаре, 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-48-1/19 од 
10.07.2019. 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 5.997,71 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „MEGA - ROLL“ 
ГРАЧАНИЦА, дана 10.07.2019. 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 
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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. 

 
41. 

На основу члана 82. став 3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 18. став 
1), а вези члана 24. и 28. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), а по приједлогу надзорног органа, 
начелник општине Лопаре, д o н о с и  

 
 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 
радова путем преговарачког поступка без 
објаве обавјештења са једним понуђачем 

 
I 
 

 Општина Лопаре у складу са указаном 
потребом покреће Преговарачки поступак без 
објаве обавјештења са једним позваним 
понуђачем и то „Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина 
за додатне радове на асфалтирању локалног 
пута у насељеном мјесту Бријест – општина 
Лопаре, по уговору број: 02/5-404-30-8/19 од 
05.06.2019. године, а на основу Препоруке 
надзорног органа. 
 Техничка спецификација за предметну 
набавку биће саставни дио тендерске 
документације. 
 

II 
 

 Законски основ за покретање овог 
поступка јавне набавке представља члан 24. 
тачка а) Закона о јавним набавкама. 
 

III 

 
 За реализацију набавке из члана 1. ове 
Одлуке одобравају се финансијска средства у 
износу од 2.691,00 КМ без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства из претходног става биће 
обезбјеђена из преосталих средстава која су 
општини Лопаре одобрена од стране 
Министарства финансија, на основу Одлуке 
Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-
2312/18 („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 84/18) о усмјеравању средстава 

за изградњу локалне путне инфраструктуре у 
општини Лопаре, из средстава клириншког 
дуга. 
 

IV 
 

 Поступак јавне набавке спровешће се у 
складу са Законом о јавним набавкама, 
подзаконским актима и интерним актима 
уговорног органа. 
 Тендерски документ сачиниће Комисија 
за јавну набавку, која ће се именовати 
посебним рјешењем. 
 

V 
 

 Закључење уговора или другог правног 
посла у циљу реализације предметне јавне 
набавке провешће се у складу са 
овлаштењима утврђеним законом и општим 
актима уговорног органа. 
 

VI 
 

 На основу свега наведеног одлучено је 
као у диспозитиву ове Одлуке. 
 

VII 
 

 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: 02/5-404-49-1/19       Н А Ч Е Л Н И К 

Датум, 10.07.2019.              Радо Савић, с.р. 

 
42.                        

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 канцеларијског материјала и тонера за 
потребе Општинске управе општине Лопаре, 
према ЈРЈН: 30000000-9 – канцеларијски 
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материјал и 30190000-7 – разна канцеларијска 
опрема и потрепштине. 
 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 15.385,00 
КМ. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2019. и 2020. годину, са економског 
кода 412300 „Набавка материјала“. 
 

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“. 
 
 

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

 
Број: 02/5-404-50-1/19       Н А Ч Е Л Н И К 

Датум, 11.07.2019.             Радо Савић, с.р. 

 
43.                             

На основу члана 18. став (1), члана 87. 
став (2), члана 88. и члана 64. став (1) тачка б) 
Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), члана 9. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16), члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и члана 67. и 88. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17), начелник општине Лопаре, 
д о н о с и   
 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 
  

I 

Покреће се поступак јавне набавке 
радова на асфалтирању макадамских путева 
на подручју општине Лопаре: 

ЛОТ 1 – Асфалтирање локалног 

макадамског пута у насељеном мјесту 
Мртвица (раскршће – Кореташи), дужине 
400,00 m

1
, ширине 4,00 m

1
 + 2 х 0,50 m

1 

банкине; 
ЛОТ 2 - Асфалтирање локалног пута у 

насељеном мјесту Пирковци, засеок 
„Тисовица“ дужине 300,00 m

1
, ширине 2,60 m

1
 

+ 2 х 0,50 m
1 
банкине 

 
II 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
42.735,05 КМ (без ПДВ-а) за оба ЛОТ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2019. годину, са позиције 511100 – 
„Подршка пројектима капиталних инвестиција“, 
Одлука Скуштине општине Лопаре, број: 01/1-
022-1-89/19 од 17.07.2019. године и 01/1-022-1-
91/19 од 17.07.2019. године.  
 

III 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак по Конкурентском захтјеву за 
достављање понуда. 

Поступак јавне набавке спровешће се у 
складу са Законом о јавним набавкама, 
подзаконским актима и интерним актима 
уговорног органа. 

Обавјештење о набавци објавиће се на 
Порталу Агенције за јавне набавке БиХ. 

 
IV 

 Критеријум који ће се примјењивати за 
избор најповољнијег понуђача је најнижа 
цијена понуде. 
 

V 

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

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

 
 
Број: 02/5-404-51-1/19        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 18.07.2019.               Радо Савић, с.р. 

 
44. 

На основу члана 18. став (1), члана 25. 
Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), члана 9. Правилника о јавним 

http://www.ejn.gov.ba/
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набавкама роба, услуга и радова општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16), члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и члана 67. и 88. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17), начелник општине Лопаре, 
до н о с и    
 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 
  

I 

Покреће се поступак јавне набавке 
земљаних радова на локалном путу (од 
магистралног пута М-18 – Бусија), дионица: 
Петковићи – Бусија, од стационаже 3 + 100 до 
стационаже 5 + 300, дужине 2.200 m

1
, ширина 

планума 8 m
1
. 

 
II 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
85.470,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2019. годину, са позиције 511100 – 
„Подршка пројектима капиталних инвестиција“, 
Одлука Скуштине општине Лопаре, број: 01/1-
022-1-19/19 од 22.02.2019. године. 
 

III 

 Јавна набавка ће се спровести путем 
Отвореног поступка. 

Поступак јавне набавке спровешће се у 
складу са Законом о јавним набавкама, 
подзаконским актима и интерним актима 
уговорног органа. 

Обавјештење о набавци, као и 
тендерска документација објавиће се на 
Порталу Агенције за јавне набавке БиХ. 

 
IV 

 Критеријум који ће се примјењивати за 
избор најповољнијег понуђача је најнижа 
цијена понуде. 
 

V 

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

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

 
 
Број: 02/5-404-52-1/19        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 18.07.2019.              Радо Савић, с.р. 

                                              

45.       

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 ос и  
 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке  
 

I 
 

 Покреће се поступак набавке радова 
на изградњи армирано бетонских потпорних 
зидова поред пута у улици Мајке Ангелине у 
Мјесној заједници Лопаре Град. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.998,19 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: 02/5-404-53-1/19      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 22.07.2019.             Радо Савић, с.р. 

 
46. 

На основу члана 59. став 1. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број: 97/16 и 36/19) 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 измјенама и допунама Правилника о 
организацији и систематизацији радних 

мјеста Општинске управе општине Лопаре 
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Члан 1. 

  У члану 42. став 1. тачка 4. Правилника 
о организацији и систематизацији радних 
мјеста Општинске управе општине Лопаре  
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
14/17, 1/18, 6/18 и 5/19), у подтачкама 4.4. 
''Самостални стручни сарадник за платни 
промет и праћење локалних општинских 
прихода'' и  4.5. ''Самостални стручни сарадник 
за унос података и административно-
оперативне послове'' категорија и звање се 
мјењају и гласе:  
''Категорија:      - пета категорија 
Звање:  - самостални стручни сарадник   
                            трећег звања''  
 

Члан 2. 

У члану 42. став 1. тачка 4. подтачка 
4.6. ''Виши стучни сарадник за ликвидатуру и 
помоћне књиге'' мијења се и гласи: 

 
 
 
''4.6. Самостални стучни сарадник за 

ликвидатуру и помоћне књиге 

 
Категорија: - пета категорија 
 
Звање:  - самостални стручни сарадник  
                            трећег звања  
 
Опис послова:- врши ликвидатуру докумената 

за сва готовинска и 
безготовинска плаћања, 

- ликвидира фактуре и осталу 
документацију Општинске 
управе, 
- прати динамику дотација 
буџетским корисницима у 
сарадњи са референтом за 
буџет, 
- води рачуна о договореним 
роковима за плаћање, 
- контролише исправност 
евиденције у књизи на основу 
аналитичких прегледа из 
рачуноводства, 
- рјешава захтјеве о поврату 
средстава, 
- врши пријем образаца за 
трезор и провјерава њихову 
тачност, као и исправност 
конта, протоколише исте и 
уредно одлаже, 
- попуњава трезорске образце 
1, 3. и 4 за Општинску управу и 
све обрасце мјесних заједница, 
- дневно усаглашава плаћања и 
ликвидирана документа у 
сарадњи са службеницима за 

плаћање и поравнања и 
одлаже документацију одвојено 
по потрошачким јединицама, 
- води књиге КУФ-а и стара се о 
ажурности истих, 
- води књиге основних 
средстава и све остале 
прописане књиге, 
- уредно одлаже документа у 
прописане регистраторе, 
посебно улазне фактуре, 
- преузима послове обрачуна и 
благајне у случају оправдане 
одсутности службеника 
задуженог за те послове, 
- преузима послове уноса 
фактура, наруџбеница и 
добављача у случајевима 
одсутности службеника, 
- на захтјев Одјељења 
за привреду и друштвене 
дјелатности учествује у процесу 
стратешког планирања, 
доставља статистичке и друге 
податаке из дјелокруга 
Одјељења, анализира и 
доставља анализе стања у 
подручјима из надлежности 
Одјељења, 
- на захтјев Одјељења 
за привреду и друштвене 
дјелатности доставља 
информације о екстерним 
актерима са којима Одјељење 
директно сарађује, 
- на захтјев Одјељења 
за привреду и друштвене 
дјелатности доставља 
информације потребне за 
израду трогодишњег плана 
имплементације Стратегије 
развоја и учествује у његовој 
изради, 
- на захтјев Одјељења 
за привреду и друштвене 
дјелатности доставља 
информације и извјештаје о 
напретку имплементације 
пројеката за које је задужено 
Одјељење, 
- обавља и све друге послове 
по налогу начелника Одјељења 

 
Сложеност: - прецизно одређени сложени 

послови у којим се примјењују 
утврђене методе рада, 
поступци или стручне технике 

 
Самосталност: - самосталност у раду 

ограничена је повременим 
надзором и помоћи 
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непосредног руководиоца у 
рјешавању сложених стручних 
питања 

 
Одговорност: - одговара за правилну примјену 

метода рада, поступака или 
стручних техника 

 
Пословна  

             комуникација: - контакти унутар и изван органа 
у којима је понекад потребно да 
се дјелотворно пренесу 
информације које служе 
остваривању циљева рада 

 
Врста послова: -  стручно-оперативни, 

рачуноводствени 
 
Статус:  - општински службеник 
 
Услови: - четворогодишњи студиј 

економског смјера или први 
циклус студија са остварених 
најмање 240 ECTS бодова, 

-  најмање једна година 
радног искуства у траженом 
степену образовања и 

-  положен стручни 

испит за рад у општинској 

управи. 

Број 
извршилаца: - 1 извршилац'' 
 
 

Члан 3. 

 У члану 42. став 1. тачка 4, у подтачки 
4.7. ''Стручни сарадник за послове обрачуна и 
благајне'', услови се мјењају и гласе: 
 
''Услови: - средња стручна спрема друштвеног 

смјера у четворогодишњем трајању, 
- најмање шест мјесеци радног 

искуства у траженом степену 
образовања и 

-  положен стручни 

испит за рад у општинској управи.'' 

 
 

Члан 4. 

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: 02/1-014-71/19     НАЧЕЛНИК 
ОПШТИНЕ 
Датум, 05.07.2019. год.          Радо Савић с.р. 
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