
 

                                                                          

                                                                                   

                                      

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

Цара Душана бр. 143. Лопаре 

Тел/Факс:055/650-304 

е-mail: lopareso@teol.net 

 

04. јануар 2019. године 

  

Л О П А Р Е 

 

БРОЈ 17/18  

 

  Жиро-рачун: 

  ''Павловић Интернационал Банк'' 

  а.д. Бијељина, број: 

  554-003-000000-1923 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 

На основу члана  39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 

број: 6/17), Скупштина општине Лопаре, на 21. 

сједници, одржаној дана 28.12.2018. године,  

доноси 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу члана Комисије за планирање 

општинског развоја 

 

I 
 Ђорђе Поповић из Тобута, због поднесене 

оставке на дужност одборника,  разрјешава се 

дужности члана Комисије за планирање 

општинског развоја, на коју је именован 

Рјешењем Скупштине општине Лопаре, број: 01/1-

022-1-113/16 од 28.11.2016. године. 

   

II 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-144/18                Предсједник                                                

28. децембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

На основу члана  39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 

број: 6/17), Скупштина општине Лопаре, на 21. 

сједници, одржаној дана 28.12.2018. године,  

доноси 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о избору члана Комисије за планирање 

општинског развоја 

  

I 
НАТАЛИЈА ДЕЛИЋ-ЛУЈИЋ из Пељава, 

бира се за  члана Комисије за планирање 

општинског развоја Скупштине општине Лопаре 

 

II 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

. 

Број: 01/1-022-1-145/18                Предсједник                                                

28. децембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

На основу члана  39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 

број: 6/17), Скупштина општине Лопаре, на 21. 

сједници, одржаној дана 28.12.2018. године,  

доноси 
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Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу члана Савјета за спорт 

  

I 
 Ђорђе Поповић из Тобута, због поднесене 

оставке на дужност одборника,  разрјешава се 

дужности члана Савјета за спорт, на коју је 

именован Рјешењем Скупштине општине Лопаре, 

број: 01/1-022-1-117/16 од 28.11.2016. године. 

   

II 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-146/18                Предсједник                                                

28. децембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

На основу члана  39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 

број: 6/17), Скупштина општине Лопаре, на 21. 

сједници, одржаној дана 28.12.2018. године,  

доноси 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о избору  члана Савјета за спорт 

  

I 
 МИЛИЦА ТРИФКОВИЋ из Лопара, бира 

се за  члана Савјета за спорт Скупштине општине 

Лопаре.   

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-147/18                Предсједник                                                

28. децембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

                

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 4. став 3. 

Закона о порезу на непокретности („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 91/15), а у вези 

са чланом 36. и 87. Статута општине Лопаре 

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

Скупштина општине Лопаре на 21. сједници 

одржаној 28.12.2018. године, донијела је 

roj 12/15 S L U Ž B E N I B I L T E N Strana 25. 

О Д Л У К У 

о висини вриједности непокретности на 

подручју општине Лопаре по зонама за потребе 

утврђивања пореза на непокретности  

у 2019. години 

 

Члан 1. 
               Oвoм oдлукoм сe утврђуje висинa 

вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу Oпштинe 

Лопаре пo зoнaмa нa дaн 31.12.2018. гoдинe, кoja 

ћe бити кoришћeнa у сврху утврђивaњa пoрeзa нa 

нeпoкрeтнoсти у 2019. гoдини.  

 

Члан 2. 
               Нeпoкрeтнoсти у смислу члaнa 2. стaв 1. 

тaчкa 4. Зaкoнa o пoрeзу нa нeпoкрeтнoсти 

(„Службeни глaсникa Рeпубликe Српскe“ брoj: 

91/15) и oвe oдлукe, прeдстaвљa зeмљиштe сa 

свим oним штo je трajнo спojeнo сa њим или штo 

je изгрaђeнo нa пoвршини, изнaд или испoд 

површине зeмљиштa и пoдрaзумиjeвa: 

 

1. зeмљиштe (грaђeвинскo, пoљoприврeднo, 

шумскo, индустриjскo и oстaлo) и 

        2.  грaђeвинскe oбjeктe (стaн, кућa, пoслoвни, 

индустриjски и други oбjeкти).  

 

Члан 3. 

               За утврђивање вриједности 

непокретности из члана 2. ове одлуке територија 

општине Лопаре се дијели на зоне и то: 

 

 двије градске зоне и 

 шест ванградских зона. 

 

Члан 4. 

 

Градске зоне из члана 3. ове одлуке чине: 

1. Градска зона 3 (зона града Лопара): 
која обухвата подручје К.О. Лопаре град - 

дио обухваћен Регулационим планом 

Лопаре град (успостављен улични 

систем), 

2. Градска зона 4 (зона насељених мјеста 

Прибој и Корај): која обухвата подручје 

К.О. Прибој и К.О. Корај које су на 

катастарским подлогама представљене у 

размјери 1:1.000 (успостављен улични 

систем). 

 

Ванградске зоне из члана 3. ове одлуке чине: 

3. Ванградска зона 1: која обухвата 

подручје К.О. Лопаре град, осим дијела 

обухваћеног Регулационим планом 

Лопаре град, 

4. Ванградска зона 2: која обухвата 

подручје К.О. Прибој и К.О. Корај које су 

на катастарским подлогама представљене 

у размјери 1:2.500, те подручје насељених 
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мјеста Лопаре Село, Вакуф, Бобетино 

Брдо и Пељаве, 

5. Ванградска зона 3: која обухвата 

подручје насељених мјеста Јабланица, 

Мачковац, Тобут, Пирковци, Брусница, 

Пушковац, Миросавци, Мртвица и 

Пукиш, 

6. Ванградска зона 4: која обухвата 

подручје насељених мјеста Вукосавци, 

Козјак, Лабуцка и Липовице, 

7. Ванградска зона 5: која обухвата 

подручје насељених мјеста Бријест, 

Коњиковићи, Кореташи, Лукавица, 

Милино Село, Пипери, Подгора, Потраш 

и Смиљевац, и 

8. Ванградска зона 6: која обухвата 

подручје насељених мјеста Висори, 

Колимер, Косци, Нахвиоци, Ратковићи и 

Челић. 

 

Члан 5. 
Висинa вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти нa 

пoдручjу Oпштинe пo зoнaмa изнoси: 
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Ред 

бр. 

Врст 

зоне 
Назив зоне 

Ознака 

зоне 

Земљиште u KM/m
2
 Објекти u KM/m

2
 

Грађ. Пољ Шумс Индус. Ост Стан Кућа Посл Инду. Ост. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Зона 

1 

Подручје града Лопара (регулациони план) - 

успостављен улични систем ГЗ 3 23,60 1,20 1,20 11,80 7,90 655 630 710 235 615 

2. Зона 

2 

Подручје насељених мјеста  Прибој и Корај 

(1:1.000) - успостављен улични систем ГЗ 4 18,30 1,00 1,10 1,40 6,00 630 600 680 225 590 

3. Зона 

3 
Шире подручје К.О. Лопаре град 

ВГЗ 1 17,00 0,90 1,00 6,60 4,30 590 565 640 215 550 

4. Зона 

4 

Подручје насељених мјеста  Прибој и Корај 

(1:2.500), Лопаре Село, Вакуф, Бобетино Брдо 

и Пељаве ВГЗ 2 10,50 0,80 0,90 5,20 3,40 550 525 605 205 510 

5. Зона 

5 

Подручје насељених мјеста  Јабланица, 

Мачковац, Тобут, Пирковци, Брусница, 

Пушковац, Миросавци, Мртвица и Пукиш ВГЗ 3 7,90 0,70 0,70 4,60 3,00 525 500 580 190 500 

6. Зона 

6 

Подручје насељених мјеста  Вукосавци, 

Козјак, Лабуцка и Липовице ВГЗ 4 6,60 0,50 0,60 3,90 2,60 500 470 550 185 485 

7. Зона 

7 

Подручје насељених мјеста  Бријест, 

Коњиковићи, Кореташи, Лукавица, Милино 

Село, Пипери, Подгора, Потраш и Смиљевац ВГЗ 5 5,20 0,40 0,50 3,30 1,70 470 445 525 180 460 

8. Зона 

8 

Подручје насељених мјеста  Висори, Колимер, 

Косци, Нахвиоци, Ратковићи и Челић ВГЗ 6 3,90 0,30 0,50 2,40 1,30 430 405 485 160 420 

 

 

Члан 6. 
               Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена  у „Службеном гласнику општине Лопаре“, a примjeњивaћe сe oд 01.01.2019. 

гoдинe. 

 

Број: 01/1-022-1-149/18                           Предсједник                                                

28. децембра  2018. године                           Скупштине           

Лопаре                              Миленко Ристић, с.р. 
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На основу члана 80. став 4. Закона о 

уређењу простора и грађењу ("Службени гласник 

Републике Сршпске", број: 40/13), члана 39. 

Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 97/16), члана 36. 

Статута општине Лопаре ( "Службени гласник 

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

Лопаре на 21. сједници одржаној дана 28.12.2018. 

године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању просјечне, коначне грађевинске 

цијене једног квадратног метра корисне 

површине стамбеног и пословног простора за 

2019. годину на подручју општине Лопаре 

 

Члан 1.  
               Утврђује се просјечна, коначна 

грађевинска цијена 1м
2
 корисне површине 

стамбеног простора за 2019. годину на подручју 

општине Лопаре у висини 500,00 КМ.  

 

               Просјечна, коначна грађевинска цијена 

1м
2
 корисне површине пословног простора за 

2019. годину на подручју општине Лопаре износи 

600,00 КМ.  

 

Члан 2. 
               Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-150/18                Предсједник                                                

28. децембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

На основу члана  39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 

број: 6/17), Скупштина општине Лопаре, на 21. 

сједници, одржаној дана 28.12.2018. године,  

доноси 

 

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ 

Одлуке о комуналним таксама 
 

I 
  На захтјев Пореске управе Репблике 

Српске, Подручни центар Бијељина, Покручна 

јединица Лопаре, даје се Аутентично тумачење 

Одлуке о комуналним таксама (''Службени 

гласник општине Лопаре'', број: 3/12, 4/12, 2/14, 

12/14, 3/15 и 15/18).  

 

II 
              Увидом у Одлуку о комуналним таксама 

(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 3/12, 

4/12, 2/14, 12/14 и 3/15) и Одлуку  о измијенама и 

допунама Одлуке о комуналним таксама, 

донесену на 20 сједници Скупштине општине 

Лопаре, која је одржана 30.11.2018. године, 

видљиво је да се допуна предметне одлуке односи 

на тарифни број 5. који прописује и одређује 

висину комуналне таксе ''За сваку истакнуту 

фирму, рекламну ознаку или натпис којим се 

означава да одређено правно или физичко лице 

обавља одређену дјелатност''. Према томе, за 

удружења грађана након  ступања на снагу одлуке 

о измјенама и допунама одлуке о комуналним 

таксама, прописује се таксена обавеза за истицање 

фирме у  годишњем износу од 50,00 КМ. 

              Што се тиче питања која се односи на 

период примјене одлуке или основа за ослобађање 

од плаћања таксе по Одлуци о измјенама и 

допунама Одлуке о комуналним таксама, која је 

донесена на 20 сједници Скупштине општине 

Лопаре, која је одржана 30.11.2018. године и 

објављена  у ''Службеном гласнику општине 

Лопаре'', број 15/18 од 05.12.2018. године, може се 

закључити да се усвојене измјене имају 

примјењивати протеком рока од 8 дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Лопаре''. Обавеза плаћања комуналне таксе на 

истакнуту фирму за удружења грађана  није била 

прописана као таксена обавеза општинском 

Одлуком о комуналним таксама, до доношења 

измјене предметне одлуке, односно 30.11.2018. 

године. Како је Уставом Републике Српске 

прописано да ''Закони, други прописи и  општи 

акти не могу имати повратно дејство'', удружења 

грађана нису била у обавези плаћања комуналне 

таксе на истицање фирме до 13.12.2018. године, 

када је Одлука о измјенама и допунама Одлуке о 

комуналним таксама ступила на снагу.  

              Такође, чланом 4. Одлуке о комуналним 

таксама (''Службени гласник општине Лопаре'', 

број: 3/12, 4/12, 2/14, 12/14, 3/15 и 15/18), 

прописано је да право на ослобађање од плаћања 

таксе имају институције наведене чланом 8. 

Закона о комуналним таксама, међу којима је су у 

ставу 1. тачка д) наведене организације, односно 

удружења од јавног значаја у Републици Српској, 

на основу чега се може закључити да удружења 

која немају статус удружења од јавног значаја у 

Републици Српској, немају право на ослобађање 

од плаћања комуналних такси.   

У погледу фондација, заједница етажних власника 

и других сличних организација које нису законом 

изузете од плаћања комуналних такси, Одлуком о 

комуналним таксама (''Службени гласник 
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општине Лопаре'', број: 3/12, 4/12, 2/14, 12/14, 3/15 

и 15/18), није прописана таксена обавеза за 

наведена правна лица, односно исти нису 

обвезници плаћања комуналне таксе.  

 

III 
 Ово Аутентично тумачење биће 

објављено у ''Службеном гласнику општине 

Лопаре''.  

 

Број: 01/1-022-1-151/18                Предсједник                                                

28. децембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 6/17), Скупштина општине Лопаре на 21. 

сједници, одржаној дана 28.12.2018. године, 

д о н о с и   

 

О Д Л У К У 

о суфинансирању радова на асфалтирању 

локалног пута у дијелу ромског насеља у Мјесној 

заједници Липовице, општина Лопаре 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком одобрава се 

суфинансирање радова на Пројекту „Асфалтирање 

пута у дијелу ромског насеља у Мјесној заједници 

Липовице, општина Лопаре“  

 

Члан 2. 

 Укупна вриједност радова након 

спроведеног поступка  јавне набавке по 

процедури Конкурентског захтјева, износи 

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

76.471,20 КМ 

(седамдесетшестхиљадачетиристотинеседамдесетј

едан и 20/100 конвертибилних марака) са 

урачунатим ПДВ-ом. 

 

Члан 3. 

 Општина Лопаре суфинансираће 

наведени Пројекат са укупним износом од 

16.471,20 КМ, са буџетске ставке 511100 – 

„Подршка пројектима капиталних инвестиција“, 

служба 160. Преостали износ средстава биће 

финансиран из средстава која су општини Лопаре 

одобрена од стране Министарства за људска права 

и избјеглице Босне и Херцеговине. 

 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-152/18                Предсједник                                                

28. децембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 

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

Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 

број: 6/17), Скупштина општине Лопаре, на 21.  

сједници, одржаној дана 28.12.2018. године, 

доноси 

 

О Д Л У К У 

о прихватању  понуђених непокретности као 

поклона  од Анице Пашалић из Брчког  

 

I 

 Општина Лопаре прихвата  као поклон, 

без накнаде, непокретност означену као 

кч.бр.413/2 ораница 7 класе звана ''Рашко брдо'', 

површине 768 м
2
 уписана у посједовни лист број 

120 КО Потраш, а која по земљишнокњижним 

подацима одговара парцели означеној као кч.бр. 

1695/8 њива звана ''Рашко Брдо'' у површини од 

768 м
2
 уписана у земљишнокњижни извадак број 

616 КО СП ХРАСНО, на којима је као посједник и 

власник уписана Аница Пашалић у дијелу 1/1. 

 

II 
 Непокретност из члана I ове одлуке, 

понуђена је општини Лопаре од стране Анице 

Пашалић из Брчког, у сврху проширења мјесног 

гробља у насељу Потраш.  

  

III 
 На основу ове одлуке, код надлежног 

нотара,  биће закључен уговор о поклону 

непокретности  из тачке I ове одлуке. 

Уговор о поклону без терета и налога, 

закључиће се између Анице Пашалић, коју 

заступа пуномоћник Сeкулић Станко из Тузле као 

поклонодаваца и општине Лопаре, као 

поклонопримца, а који у име општине потписује 

Начелник општине Лопаре.  

 

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Лопаре''. 

 

Број: 01/1-022-1-153/18                Предсједник                                                

28. децембра  2018. године              Скупштине           

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) члана 348a. Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске“ број:124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 

36. Статута општине Лопаре (''Службени гласник 

општине Лопаре'', број 6/17), и члана 7. 

Правилника o условима, начину и поступку 

оснивања права грађења на непокретностима у 

својини општине Лопаре (''Службени гласник 

општине Лопаре'', број 8/15) , Скупштина 

општине Лопаре на 21. сједници, одржаној 

28.12.2018. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о оснивању права грађења у корист 

Владе Прелића из Лабуцке 

 

I 
Овом Одлуком утврђују се услови и 

начин оснивања права грађења у корист Владе 

Прелића из Лабуцке, на парцели означеној као к.ч. 

бр. 267/5 зв. ''Слатина-ливада 2. класе'', површине 

236 м
2
 , уписана у ПЛ. бр.212, К.О. Лопаре град, 

на име Скупштина општина Лопаре, а која 

одговара парцели поближе означеној као к.ч. бр. 

267/5  звана '' Слатина '', површине 236 м
2
 , К.О. 

Лопаре град, уписана у зк. уложак бр. 43, на име  

у Друштвена својина – орган располагања СО-е 

Лопаре дијелу 1/1. 

 

II 
Право грађења у корист Владе Прелића, 

оснива се ради отклањања посљедица 

елементарних непогода и стамбеног збрињавања 

чланова његове породице. Право грађења оснива 

се без накнаде.  

III 
Овлашћује се Начелник општине Лопаре 

да у име општине Лопаре, може закључивати 

правне послове неопходне за оснивање права 

грађења у корист носиоца означеног овом 

одлуком. 

 

IV 
Све трошкове везане за поступке 

оснивања права грађења сносиће општина Лопаре. 

 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-154/18                Предсједник                                                

28. децембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) члана 348a. Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске“ број:124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 

36. Статута општине Лопаре (''Службени гласник 

општине Лопаре'', број 6/17), и члана 7. 

Правилника o условима, начину и поступку 

оснивања права грађења на непокретностима у 

својини општине Лопаре (''Службени гласник 

општине Лопаре'', број 8/15) , Скупштина 

општине Лопаре на 21. сједници, одржаној 

28.12.2018. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о оснивању права грађења у корист 

Боре Остојића из Лопара 

 

I 
Овом Одлуком утврђују се услови и 

начин оснивања права грађења у корист Боре 

Остојића из Лопара, на парцели означеној као к.ч. 

бр. 267/2 зв. ''Слатина-Ливада'', површине 237 м
2
 , 

уписана у ПЛ. бр.212, К.О. Лопаре град, на име 

Скупштина општина Лопаре, а која одговара 

парцели поближе означеној као к.ч. бр. 267/2  

звана '' Слатина '', површине 237 м
2
 , К.О. Лопаре 

град, уписана у зк. уложак бр. 43, на име  у 

Друштвена својина – орган располагања СО-е 

Лопаре дијелу 1/1. 

 

II 
Право грађења у корист Боре Остојића, 

оснива се ради отклањања посљедица 

елементарних непогода и стамбеног збрињавања 

чланова његове породице. Право грађења оснива 

се без накнаде. 

 

III 
Овлашћује се Начелник општине Лопаре 

да у име општине Лопаре, може закључивати 

правне послове неопходне за оснивање права 

грађења у корист носиоца означеног овом 

одлуком. 

IV 
Све трошкове везане за поступке 

оснивања права грађења сносиће општина Лопаре. 

 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-155/18                Предсједник                                                

28. децембра  2018. године              Скупштине           

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) члана 348a. Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске“ број:124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 

36. Статута општине Лопаре (''Службени гласник 

општине Лопаре'', број 6/17), и члана 7. 

Правилника o условима, начину и поступку 

оснивања права грађења на непокретностима у 

својини општине Лопаре (''Службени гласник 

општине Лопаре'', број 8/15) , Скупштина 

општине Лопаре на 21. сједници, одржаној 

28.12.2018. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о оснивању права грађења у корист 

Жељка Дринића из Пирковаца 

 

I 
Овом Одлуком утврђују се услови и 

начин оснивања права грађења у корист Жељка 

Дринића из Пирковаца, на парцели означеној као 

к.ч. бр. 267/3 зв. ''Слатина-ливада 2. класе'', 

површине 237 м
2
 , уписана у ПЛ. бр.212, К.О. 

Лопаре град, на име Скупштина општина Лопаре, 

а која одговара парцели поближе означеној као 

к.ч. бр. 267/3  звана '' Слатина '', површине 237 м
2
 , 

К.О. Лопаре град, уписана у зк. уложак бр. 43, на 

име  у Друштвена својина – орган располагања 

СО-е Лопаре дијелу 1/1. 

 

II 
Право грађења у корист Жељка Дринића, 

оснива се ради отклањања посљедица 

елементарних непогода и стамбеног збрињавања 

чланова његове породице. Право грађења оснива 

се без накнаде. 

 

III 
Овлашћује се Начелник општине Лопаре 

да у име општине Лопаре, може закључивати 

правне послове неопходне за оснивање права 

грађења у корист носиоца означеног овом 

одлуком. 

IV 
Све трошкове везане за поступке 

оснивања права грађења сносиће општина Лопаре. 

 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-156/18                Предсједник                                                

28. децембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) члана 348a. Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске“ број:124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 

36. Статута општине Лопаре (''Службени гласник 

општине Лопаре'', број 6/17), и члана 7. 

Правилника o условима, начину и поступку 

оснивања права грађења на непокретностима у 

својини општине Лопаре (''Службени гласник 

општине Лопаре'', број 8/15) , Скупштина 

општине Лопаре на 21. сједници, одржаној 

28.12.2018. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о оснивању права грађења у корист 

Ристе Максимовића из Јабланице 

 

I 
Овом Одлуком утврђују се услови и 

начин оснивања права грађења у корист Ристе 

Максимовића из Јабланице, на парцели означеној 

као к.ч. бр. 267/4 зв. ''Слатина-ливада 2. класе'', 

површине 238 м
2
 , уписана у ПЛ. бр.212, К.О. 

Лопаре град, на име Скупштина општина Лопаре, 

а која одговара парцели поближе означеној као 

к.ч. бр. 267/4  звана '' Слатина '', површине 238 м
2
 , 

К.О. Лопаре град, уписана у зк. уложак бр. 43, на 

име  у Друштвена својина – орган располагања 

СО-е Лопаре дијелу 1/1. 

 

II 
Право грађења у корист Ристе 

Максимовића, оснива се ради отклањања 

посљедица елементарних непогода и стамбеног 

збрињавања чланова његове породице. Право 

грађења оснива се без накнаде. 

 

III 
Овлашћује се Начелник општине Лопаре 

да у име општине Лопаре, може закључивати 

правне послове неопходне за оснивање права 

грађења у корист носиоца означеног овом 

одлуком. 

IV 
Све трошкове везане за поступке 

оснивања права грађења сносиће општина Лопаре. 

 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-157/18                Предсједник                                                

28. децембра  2018. године              Скупштине           

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) члана 348a. Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске“ број:124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 

36. Статута општине Лопаре (''Службени гласник 

општине Лопаре'', број 6/17), и члана 7. 

Правилника o условима, начину и поступку 

оснивања права грађења на непокретностима у 

својини општине Лопаре (''Службени гласник 

општине Лопаре'', број 8/15) , Скупштина 

општине Лопаре на 21. сједници, одржаној 

28.12.2018. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о оснивању права грађења у корист 

Рајка Миљановића из Јабланице 

 

I 
Овом Одлуком утврђују се услови и 

начин оснивања права грађења у корист Рајка 

Миљановића из Јабланице, на парцели означеној 

као к.ч. бр. 263/22 зв. ''Слатина њиве'', површине 

249 м
2
 , уписана у ПЛ. бр.212, К.О. Лопаре град, 

на име Скупштина општина Лопаре, а која 

одговара парцели поближе означеној као к.ч. бр. 

315/11   СП  звана '' Слатина ораница '', површине 

249 м
2
 , К.О. Козјак, уписана у зк. уложак бр. 274 

К.О. Козјак на име  општине Лопаре  у дијелу 1/1.  

 

II 
Право грађења у корист Рајка 

Миљановића, оснива се ради отклањања 

посљедица елементарних непогода и стамбеног 

збрињавања чланова његове породице. Право 

грађења оснива се без накнаде. 

 

III 
Овлашћује се Начелник општине Лопаре 

да у име општине Лопаре, може закључивати 

правне послове неопходне за оснивање права 

грађења у корист носиоца означеног овом 

одлуком. 

IV 
Све трошкове везане за поступке 

оснивања права грађења сносиће општина Лопаре. 

 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-158/18                Предсједник                                                

28. децембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

 На основу члана 39. Закона о локалној 

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

и члана 36. Статута општине Лопаре ("Службени 

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

општине Лопаре на 21. редовној сједници 

одржаној дана 28.12.2018. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о прихватању  стручног мишљења – 

урбанистичко техничких услова  

 

I 
 Прихвата се стручно мишљење - 

урбанистичко технички услови број:  УТУ-483/18 

од 12.12.2018. године Тешић Драгана из Лопара за 

докуп дијела градског грађевинског земљишта 

означеног као дио к.ч. број 697/2 и 695/2 К.О. 

Лопаре Град и формирање нове  грађевинске 

парцеле у Лопарама, 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". 

 

 

Број: 01/1-022-1-159/18                Предсједник                                                

28. децембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

 На основу члана 39. Закона о локалној 

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

и члана 36. Статута општине Лопаре ("Службени 

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

општине Лопаре на 21. редовној  сједници 

одржаној дана 28.12.2018. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о прихватању  стручног мишљења – 

урбанистичко техничких услова  

I 
 Прихвата се стручно мишљење - 

урбанистичко технички услови број:  СМ-УТУ-

484/18 од 05.12.2018. године Беговић Мевлудина 

из Кораја за легализацију доградње и надоградње 

индивидуалног стамбеног објекта у Корају на 

земљишту означеном као к.ч. број 272 К.О. Корај 

2, а који су урађени од стране ЈП “Дирекције за 
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изградњу и развој града” Бијељина. 

 

 Са наведеним Стручним мишљењем и 

урбанистичко-техничким условима накнадно ће се 

извршити усклађивање Регулационог плана града 

Лопаре. 

 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Лопаре". 

 

Број: 01/1-022-1-160/18                Предсједник                                                

28. децембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

            На основу члана 39. Закона о локалној 

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

и члана 36. Статута општине Лопаре ("Службени 

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

општине Лопаре на 21. редовној  сједници 

одржаној дана 28.12.2018. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о прихватању  стручног мишљења – 

урбанистичко техничких услова  

 

I 
 Прихвата се стручно мишљење - 

урбанистичко технички услови број: УТУ-520/18 

од 24.12.2018. године Бојић Душана из Лопара за 

докуп дијела градског грађевинског земљишта 

означеног као дио к.ч. број 522/1, 525/1 и 526/1 

К.О. Лопаре Град и формирање нових 

грађевинских парцела у Лопарама, 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". 

 

Број: 01/1-022-1-161/18                Предсједник                                                

28. децембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

 На основу члана 87. Статута општине 

Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре", 

број: 6/17) и члана 135. став (1) Пословника 

Скупшине општине Лопаре ("Службени гласник 

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

општине Лопаре на 21. сједници, одржаној дана 

28.12.2018. године, д о н о с и 

 

ПРОГРАМ  РАДА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ  

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 УВОДНИ ДИО: 

 

I 

Законом о локалној самоуправи су 

прописане надлежности Скупштина јединица 

локалне самоуправе, док су Статутом општине 

Лопаре прописане надлежности Скупштине 

општине Лопаре.  

 У складу са поменутим актима 

Скупштина општине Лопаре и Пословником о 

раду Скупштине општине Лопаре у наредној 

календарској 2019. години, планира се одржати 

десет  редовних сједница и свечана сједница 

поводом Дана општине Лопаре.  

 Изузетно, из оправданих разлога, 

сједнице Скупштине општине могу се заказивати 

и одржавати  мимо предвиђеног Програма рада. 

 

II 

 У складу са Пословником Скупштине 

општине Лопаре, поред питања из овог Програма, 

Скупштина ће на својим сједницама, уколико 

оцијени као потребно  разматрати и друга питања 

и вршити друге послове у оквиру својих 

надлежности. 

 

III 

 Обавезују се сви носиоци стручне обраде 

материјала и предлагачи општих аката да 

благовремено израде и доставе приједлоге 

Скупштини општине најкасније 15 (петнаест) 

дана прије одржавања сједнице Скупштине. 

 Уколико носиоци стручне обраде 

материјала, предлагачи општих аката не доставе 

благовремено материјале Скупштини општине, 

дужни су доставити писану информацију о 

разлозима због којих то нису урадили.  

 Писану информацију из претходног става 

треба доставити свим одборницима уз материјале 

за ту сједницу Скупштине општине. 

 

IV 

 У складу са чланом 54. став (1) Статута 

општине Лопаре, Секретар Скупштине општине у 

сарадњи са Предсједником Скупштине и 

Начелником општине припрема Колегијум 

Скупштине општине, приједлог дневног реда и 

обезбјеђује услове за рад Скупштине. 
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V 

 Радна тијела Скупштине, при извршавању 

својих обавеза и задатака дужна су се 

придржавати Програма рада Скупштине. 

 

VI 

 О спровођењу овог Програма стараће се 

Предсједник Скупштине општине Лопаре. 

 

 

  РАСПОРЕД ОБАВЕЗА: 
 

VII 

 

  1. ЈАНУАР-ФЕБРУАР  
    

1. Разматрање Извјештаја о раду за 2018. 

годину: 

           1.1. Начелника и Општинске управе 

општине Лопаре. 

Обрађивач материјала: Начелник 

општине, сва одјељења и службе, а Извјештај 

обједињује Одјељење за општу управу. 

 

1.2. Мјесних заједница на подручју 

општине Лопаре. 

Обрађивач материјала: Одјељење за 

привреду и друштвене дјелатности.  

 

2. Разматрање Информације о раду 

Полицијске станице Лопаре. 

Обрађивач материјала: Полицијска 

станица Лопаре. 

 

3. Разматрање Извјештаја о реализацији 

Програма изградње инфраструктурних објеката у 

претходној години на подручју општине Лопаре. 

Обрађивач материјала: Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове. 

 

4. Разматрање Извјештаја о стању у 

области популационе политике у претходној 

години на подручју општине Лопаре и 

утврђивању локалних мјера популационе 

политике на подручју општине Лопаре. 

Обрађивач материјала: Одјељење за 

привреду и друштвене дјелатности у сарадњи са 

Центром за социјални рад и Удружењем родитеља 

са четворо и више дјеце. 

 

5. Разматрање Информације о 

реализацији Програма рада Скупштине општине 

за 2018. годину. 

Обрађивач материјала: Секретар 

Скупштине општине.  

    

2.  МАРТ - АПРИЛ 

 

1. Разматрање Извјештаја о раду за 2018. 

годину: 

1.1. Предшколске установе Дјечији вртић 

Лопаре, 

1.2. Центра за социјални рад Лопаре, 

1.3. Центар за културу и информисање 

Лопаре, 

1.4. ЈЗУ Апотека "Лопаре" Лопаре, 

1.5. ЈЗУ Дом здравља "Лопаре" Лопаре, 

1.6. Јавних комуналних предузећа чији  је 

оснивач општина Лопаре  

           1.7. „Туристичка организација општине 

Лопаре“. 

Обрађивачи материјала: Одјељење за 

привреду и друштвене дјелатности у сарадњи са 

наведеним органима. 

 

2. Разматрање Извјештаја о извршењу  

Буџета општине Лопаре за 2018. годину.  

Обрађивач материјала: Одјељење за 

финансије. 

 

3. Разматање Информације о раду  

Подручне јединице Лопаре, Републичке Управе за 

геодетске и имовинско-правне послове, за 2018. 

годину. 

  Обрађивач материјала: Подручна 

јединица Лопаре.  

 

4. Разматрање Извјештаја о стању у 

области привреде, пословању привредних 

субјеката, запослености у предузећима и 

установама на подручју општине Лопаре за 2018. 

годину. 

 Обрађивач материјала: Одјељење за 

привреду и друштвене дјелатности. 

 

5. Разматрање Извјештаја о стању путне 

мреже на подручју општине Лопаре. 

Обрађивач материјала: Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове. 

 

6. Разматрање Извјештаја о стању спорта 

на подручју општине Лопаре. 

Обрађивач материјала: Одјељење за 

привреду и друштвене дјелатности. 

 

7. Разматрање Извјештаја о раду радних 

тијела Скупштине општине за 2018. годину. 

Обрађивач материјала. Радна тијела 

Скупштине. 
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8. Разматрање Извјештаја о стипендирању 

ученика и студената из средстава Буџета општине. 

Обрађивач материјала: Одјељење за 

привреду и друштвене дјелатности. 

 

9. Разматрање Извјештаја о реализацији 

уговора о закупу пословних и других просторија 

Скупштине општине Лопаре. 

Обрађивач материјала: Служба за 

заједничке послове. 

 

10. Разматрање Извјештаја о спровођењу 

у пракси општинских одлука о административним 

и комуналним таксама.  

Обрађивач материјала: Одјељење за 

општу управу и Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности. 

 

11. Разматрање приједлога кандидата за 

избор најуспјешнијег привредника, културног 

радника, спортског клуба, спортисте, спортског 

радника и индивидуалног пољопривредног 

произвођача на подручју општине Лопаре, за 

2018. годину. 

Обрађивач материјала: Секретар 

Скупштине општине.   

 

 

            3.  M A J – ЈУНИ - ЈУЛИ 
 

 СВЕЧАНА СЈЕДНИЦА 

 

Додјела  признања за најуспјешнијег 

привредника, културног радника, спортског 

клуба, спортисте, спортског радника и 

индивидуалног пољопривредног произвођача на 

подручју општине Лопаре за 2018. годину.  

Обрађивач материјала: Секретар 

Скупштине општине у сарадњи са надлежним 

комисијама. 

 

 РЕДОВНА СЈЕДНИЦА 

 

1. Разматрање Извјештаја о извршењу 

Буџета општине Лопаре за период 01.01. - 

31.03.2019. године. 

Обрађивач материјала: Одјељење за 

финансије. 

                     

2. Разматрање Извјештаја о правима 

бораца, ратних војних инвалида, породица 

погинулих бораца и цивилних жртава рата на 

подручју општине Лопаре. 

Обрађивач материјала: Одјељење за 

општу управу. 

 

 3. Разматрање Информације о стању 

електроенергетских објеката и   снабдјевања 

електричном енергијом на подручју општине 

Лопаре. 

Обрађивач материјала: ЕДП 

"Електродистрибуција" Угљевик. 

 

4. Разматрање Извјештаја о стању у 

области пољопривреде на подручју општине 

Лопаре са приједлогом мјера. 

Обрађивач материјала: Одјељење за 

привреду и друштвене дјелатности. 

 

5. Разматрање Извјештаја о стању 

заштите лица ометених у физичком и психичком 

развоју на подручју општине Лопаре. 

Обрађивач материјала: Центар за 

социјални рад Лопаре. 

  

6. Разматрање Извјештаја о стању 

малољетничке деликвенције и насиља у породици 

на подручју општине Лопаре. 

Обрађивач материјала: Центар за 

социјални рад Лопаре, у сарадњи са Полицијском 

станицом Лопаре.  

7. Разматрање Извјештаја о 

међуопштинској сарадњи у Републици Српској и 

Босни и Херцеговини. 

Обрађивач материјала: Начелник 

општине Лопаре. 

 

8.  Разматрање Информације о 

безбиједности саобраћаја, јавном реду и миру и 

стању криминалитета на подручју општине 

Лопаре. 

Обрађивач материјала: Полицијска 

станица Лопаре. 

  

9. Разматрање Извјештаја о реализацији 

Програма рада Скупштине општине за прво 

полугодиште 2019. године. 

Обрађивач материјала: Секретар 

Скупштине општине. 

 

10. Разматрање Извјештаја о раду радних 

тијела Скупштине општине за за прво 

полугодиште 2019.  године. 

Обрађивач материјала: Радна тијела 

Скупштине општине. 

 

 4.  СЕПТЕМБАР – ОКТОБАР 
 

1. Разматрање Извјештаја о извршењу 

Буџета општине Лопаре за период 01.01. - 

30.06.2019. године. 
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Обрађивач материјала: Одјељење за 

финансије. 

 

2. Разматрање Извјештаја о остваривању 

права грађана у управном и другим  поступцима 

код надлежних општинских органа. 

Обрађивач материјала: Одјељење за 

општу управу. 

 

3. Разматрање Извјештаја о хигијенско-

епидемиолошкој ситуацији на подручју општине 

Лопаре. 

Обрађивач материјала: ЈЗУ Дом здравља 

"Лопаре" Лопаре. 

 

4. Разматрање Извјештаја о упису 

ученика у прве разреде основних школа и 

Средњошколског центра "Вук Караџић" Лопаре у 

школској 2019./2020. години и о материјалном 

положају основног и средњег образовања на 

подручју општине Лопаре. 

Обрађивач материјала: Одјељење за 

привреду и друштвене дјелатности. 

 

5. Разматрање Информације о стању 

електро-енергетских објеката на подручју 

општине Лопаре са приједлогом мјера за зимску 

сезону. 

Обрађивач материјала: РЈ 

"Електродистрибуција" Угљевик. 

 

6. Разматрање Извјештаја о стању путне 

мреже на подручју општине и припрема за зимску 

сезону.   

Обрађивач материјала : Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове. 

 

7. Разматрање приједлога Плана 

одржавања чистоће за 2020. годину. 

Обрађивач материјала: Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове и Јавно комунално предузеће   Лопаре. 

 

8. Разматрање приједлога Програма 

заједничке комуналне потрошње за 2020. годину. 

Обрађивач материјала: Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове, у сарадњи са Одјељењем за финансије. 

 

 

5.  НОВЕМБАР – ДЕЦЕМБАР 

 

1. Разматрање Извјештаја о извршењу 

Буџета општине Лопаре за период 01.01. - 

30.09.2019. године. 

Обрађивач материјала: Одјељење за 

финансије. 

 

2.  Разматрање нацрта Буџета општине 

Лопаре за 2020. годину. 

Обрађивач материјала: Одјељење за 

финансије. 

 

3. Разматрање Извјештаја о реализацији 

мјера у области пољопривреде и припремама за 

прољетну сезону. 

Обрађивач материјала: Одјељење за 

привреду и друштвене дјелатности.  

 

  4. Разматрање Извјештаја о положају 

социјално-угроженог становништва на подручју 

општине Лопаре.    

Обрађивач материјала: Центар за 

социјални рад Лопаре. 

 

5. Разматрање  приједлога  Одлуке  о  

буџету  општине Лопаре за 2020. годину. 

Обрађивач материјала: Одјељење за 

финансије. 

 

6. Разматрање приједлога Одлуке о 

извршењу Буџета општине Лопаре за 2020. 

годину. 

Обрађивач материјала: Одјељење за 

финансије. 

 

7. Разматрање Извјештаја о реализацији 

акционог плана из Стратегије развоја општине 

Лопаре  2014. - 2023. година. 

Обрађивач материјала: Одјељење за 

привреду и друштвене дјелатности. 

 

8. Разматрање приједлога Програма рада 

Скупштине општине Лопаре за 2020. годину. 

      

Обрађивач материјала: Секретар 

Скупштине општине, у сарадњи са Колегијумом 

Скупштине општине. 

 

9. Разматрање приједлога Програма рада 

Начелника општине Лопаре за 2020. годину.                           

Обрађивач материјала: Начелник 

општине. 

10. Разматрање Информације о раду 

Правобранилаштва Републике Српске са 

сједиштем Замјеника у Бијељини за општину 

Лопаре. 

Обрађивач материјала: 

Правобранилаштво РС, Сједиште Замјеника у 

Бијељини. 

 



Страна 14                            Службени гласник општине Лопаре – број 17.                 04.01.2019. 

 

Број: 01/1-022-1-162/18                Предсједник                                                

28. децембра  2018. године              Скупштине           

Лопаре        Миленко Ристић, с.р. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

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

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

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

и члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 

буџетске резерве (''Службени гласник општине 

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

доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 

300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Драгици 

Гаврић из Пукиша, за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-3708/18                  Начелник   

07. децембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

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

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

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

и члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 

буџетске резерве (''Службени гласник општине 

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

доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 

300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Небојши 

Јовићу из Лабуцке, за трошкове лијечења. 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-3862/18                  Начелник   

07. децембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

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

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

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

и члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 

буџетске резерве (''Службени гласник општине 

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

доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 

300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Лукић 

Желимиру из Јабланице, за трошкове лијечења. 

 

II 

 За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-3719/18                  Начелник   

07. децембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

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

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

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

и члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 

буџетске резерве (''Службени гласник општине 

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

доноси 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
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I 

Одобравају се средства, у износу од 

300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Ђурић Стојану 

из Јабланице, за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-3860/18                  Начелник   

07. децембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

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

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

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

и члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 

буџетске резерве (''Службени гласник општине 

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

доноси 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 

300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Лукић Јоки из 

Јабланице, за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-3718/18                  Начелник   

07. децембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

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

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

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

и члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 

буџетске резерве (''Службени гласник општине 

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

доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 

200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Перси 

Симеуновић из Прибоја, за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-3466/18                  Начелник   

10. децембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

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

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

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

и члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 

буџетске резерве (''Службени гласник општине 

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

доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 

150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Радици Марић 

из Миросаваца, за трошкове лијечења. 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-3682/18                  Начелник   

11. децембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 
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На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

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

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

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

и члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 

буџетске резерве (''Службени гласник општине 

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

доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 

150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Савић Митру 

из Јабланице, за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-3309/18                  Начелник   

18. децембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

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

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

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

и члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 

буџетске резерве (''Службени гласник општине 

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

доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 

300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Ђурић 

Мирославу из Лопаре Села, за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-3450/18                  Начелник   

18. децембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

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

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

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

и члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 

буџетске резерве (''Службени гласник општине 

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

доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 

150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Рикић Милени 

из Прибоја, за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-3671/18                  Начелник   

18. децембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

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

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

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

и члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 

буџетске резерве (''Службени гласник општине 

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

доноси 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 

300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
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позиције буџетска резерва 372200, Јовић Радану 

из Прибоја, за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-3939/18                  Начелник   

18. децембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

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

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

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

и члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 

буџетске резерве (''Службени гласник општине 

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

доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 

200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Томић Љубици 

из Пирковаца, за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-4027/18                  Начелник   

18. децембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

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

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

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

и члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 

буџетске резерве (''Службени гласник општине 

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

доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 

300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Смиљи 

Максимовић из Лопаре Села, за трошкове 

лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

Број: 02/1-3675/18                  Начелник   

18. децембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

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

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

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

и члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 

буџетске резерве (''Службени гласник општине 

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

доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 

300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Стевић Биљани 

из Тобута, за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-4083/18                  Начелник   

21. децембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 
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На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

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

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

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

и члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 

буџетске резерве (''Службени гласник општине 

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

доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 

300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Верици Ђокић 

из Прибоја, за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-3851/18                  Начелник   

24. децембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

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 

израде Зонинг плана подручја посебне намјене – 

туристичко – рекреационо - излетнички центар 

„Бусија“, на подручју општине Лопаре. 

 

II 

 Процијењена вриједност 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“. 

 

Број: 02/5-404-80-1/18                  Начелник   

07. децембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

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

Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14), члана 9. Правилника о 

јавним набавкама роба, услуга и радова 

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

и члана 4. став 3. Правилника о поступку 

директног споразума („Службени гласник 

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

Лопаре, д o н о с и  

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке  
 

I 

 Покреће се поступак јавне набавке услуга 

израде геолошких извјештаја – елабората за 

изградњу стамбених објеката у пројекту UNDP – 

опоравак од поплава и клизишта. 

 

II 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 3.300,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку услуга из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре 

за 2019. годину. 

 

III 

 За предметну јавну набавку водиће се 

поступак Директног споразума. 

 

IV 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-81-1/18                  Начелник   

10. децембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 
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На основу члана 59. и 82. став 3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), а у вези члана 67. 

и 88. Статута општине Лопаре („Службени 

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

општине Лопаре д o н о с и   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за  

интерни пријем радова 

 

Члан 1. 

 У Комисију за интерни пријем радова 

изведених према Уговору о извођењу радова, 

број: ЗП16ОП/02/Лопаре/023 – Лот 2 - „Извођење 

радова на асфалтирању пута у Мјесној заједници 

Пирковци – засеок „Тошићи“, на подручју 

општине Лопаре, у циљу стварања 

инфраструктурних услова за одрживи повратак 

становништва на овом подручју“, именују се: 

 

1. Миле Митрић, грађевински инжењер из 

Лопара, за предсједника, 

2. Јово Лукић, грађевински инжењер из 

Лопара, за члана и 

3. Мира Радовановић, архитектонски 

техничар из Лопара, за члана. 

 

Члан 2. 

 Задатак Комисије је да изврши увид у 

изведене радове и документацију на основу које 

су радови изведени, те да на основу истих сачини 

Записник о чињеничном стању утврђеном на лицу 

мјеста. 

 

Члан 3. 

 Интерни пријем радова из тачке 1. овог 

Рјешења Комисија ће извршити 25.12.2018. године 

у 13,
00

 часова. 
 

Члан 4. 

 Раду Комисије обавезни су да 

присуствују: 

 

 Представник извођача радова, 

 Надзорни орган и 

 Представници општине Лопаре. 

 

Члан 5. 
 Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-47-19/18                  Начелник   

11. децембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

На основу члана 59. и 82. став 3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), а у вези члана 67. 

и 88. Статута општине Лопаре („Службени 

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

општине Лопаре д o н о с и   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за  

интерни пријем радова 

 

Члан 1. 

 У Комисију за интерни пријем радова 

изведених према Уговору о извођењу радова, 

број: ЗП16ОП/02/Лопаре/022 – Лот 1 - „Извођење 

радова на изградњи и асфалтирању пута у Мјесној 

заједници Пирковци – засеок „Виногради“, на 

подручју општине Лопаре, у циљу стварања 

инфраструктурних услова за одрживи повратак 

становништва на овом подручју“, именују се: 

 

1. Миле Митрић, грађевински инжењер из 

Лопара, за предсједника, 

2. Јово Лукић, грађевински инжењер из 

Лопара, за члана и 

3. Мира Радовановић, архитектонски 

техничар из Лопара, за члана. 

 

Члан 2. 

 Задатак Комисије је да изврши увид у 

изведене радове и документацију на основу које 

су радови изведени, те да на основу истих сачини 

Записник о чињеничном стању утврђеном на лицу 

мјеста. 

 

Члан 3. 

 Интерни пријем радова из тачке 1. овог 

Рјешења Комисија ће извршити 25.12.2018. године 

у 12,
00

 часова. 
 

Члан 4. 

 Раду Комисије обавезни су да 

присуствују: 

 

 Представник извођача радова, 

 Надзорни орган и 

 Представници општине Лопаре. 

 

Члан 5. 
 Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-47-18/18                  Начелник   

11. децембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 
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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 израде Зонинг 

плана подручја посебне намјене – туристичко – 

рекреационо - излетнички центар „Бусија“, на 

подручју општине Лопаре, одлучено је да се 

уговор додијели Понуђачу ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ Д.О.О. 

БИЈЕЉИНА, након разматрања достављене 

понуде Понуђача, број: сл/18 од 10.12.2018. 

године. 

 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.970,00 КМ, без ПДВ-а, односно 6.984,90 КМ, са 

урачунатим ПДВ-ом (словима: 

шестхиљададеветстотинаосамдесетчетири и 

90/100 конвертибилних марака).  

 

Члан 3. 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. Такође, изабрани Понуђач може 

понудити Уговорном органу свој текст уговора, с 

тим да тај уговор мора бити у складу са условима 

који су тражени у тендерској документацији и не 

смије одступати у погледу битних елемената 

дефинисаних у тендерској документацији. 

Предложени текст уговора прије потписивања 

биће усаглашен између одабраног понуђача и 

општине Лопаре. 

 

Члан 4. 
 За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Oдјељење за просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове општине Лопаре. 

 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 

истовремено са упућивањем исте понуђачу који је 

учествовао у поступку јавне набавке (члан 70. 

став 6) Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Поступак јавне набавке услуга израде 

Зонинг плана подручја посебне намјене – 

туристичко – рекреационо - излетнички центар 

„Бусија“, на подручју општине Лопаре покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 

број: 02/5-404-80-1/18 од 07.12.2018. године. 

 

 Јавна набавка је проведена у складу са 

чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 

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

односи на поступак Директног споразума. 

 

Процијењена вриједност средстава за 

реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

 Захтјев за достављање понуде упућен је 

понуђачу ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И 

РАЗВОЈ ГРАДА“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА, 07.12.2018. 

године. 

 

 На основу члана 64. став 1. тачка б) 

Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 

став 2. Правилника о поступку директног 

споразума општине Лопаре, који гласи „Уговорни 

орган бира понуђача на начин који гарантује 

најбољу размјену вриједности за новац. Када води 

преговоре који се односе на приједлог цијене или 

понуде, уговорни орган дјелује у складу са добром 

комерцијалном праксом“, као и Понуде Понуђача 

која у формалном, правном и економском погледу 

одговара захтјевима Уговорног органа, одлучено 

је као у диспозитиву. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема исте.  

 

Број: 02/5-404-80-3/18                  Начелник   

12. децембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 82. став 3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 8. Закона о 

јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, 

број: 39/14) те одредби Правилника о поступку 

додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б 

Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ“, број: 66/16) начелник општине 

Лопаре, д о н о с и  
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О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке  

I 
 Покреће се поступак набавке адвокатских 

услуга за потребе општине Лопаре, а на које се у 

складу са чланом 8. примјењује посебан режим 

предвиђен Законом о јавним набавкама БиХ. 

 

II 

 За реализацију набавке из члана 1. ове 

Одлуке одобравају се финансијска средства у 

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

 Средства за набавку услуга из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре 

за 2019. годину. 

 

III 
 Закључење уговора или другог правног 

посла у циљу реализације предметне јавне 

набавке провест ће се у складу са овлаштењима 

утврђеним законом и општим актима Уговорног 

органа. 

 

IV 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-82-1/18                  Начелник   

12. децембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

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

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

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

чланом 36. став 1) Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова општине Лопаре 

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

и Препоруке Комисије за јавне набавке, начелник 

општине Лопаре, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача у поступку 

набавке радова на асфалтирању пута у  

Мјесној заједници Подгора, засеок 

„Орловине“ (успони) - ЛОТ 1 

 

I 

Прихватају се Препоруке Комисије за 

јавну набавку, број: 02/5-404-79-9/18 од 

26.12.2018. године и уговор за јавну набавку 

радова на изградњи путева на подручју општине 

Лопаре додјељује се: 

- за ЛОТ 1 - Асфалтирање пута у Мјесној 

заједници Подгора, засеок „Орловине“ (успони) 

(дужина 400,00 m
1
, ширина 2,60 m

1
 + 2,00 х 0,50 

m
1 

банкине) понуђачу ДРУШТВО СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

„АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ ЧЕЛИЋ. 

 

II 

Укупна вриједност предметне набавке 

износи: 

ЛОТ 1 - 29.912,00 КМ, без урачунатог 

ПДВ-а, односно 34.997,04 КМ (словима: 

тридесетчетирихиљадедеветстотинадеведесетседа

м и 04/100 конвертибилне марке) са урачунатим 

ПДВ-ом. 

 

III 

Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 

(пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави 

оригинале или овјерене копије документације 

којом потврђује вјеродостојност 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 72. став 3) тачка (а) Закона о јавним 

набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 

39/14), доставити приједлог уговора оном 

понуђачу чија је понуда по ранг - листи одмах 

након понуде најуспјешнијег понуђача. 

 

IV 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном Понуђачу након истека рока 

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

сви понуђачи обавијештени о избору 

најповољније понуде, у складу са чланом 72. став 

1) Закона о јавним набавкама.  

 

V 

 Ова Одлука објавиће се на web-страници 

општине Лопаре, истовремено с упућивањем исте 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

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

јавним набавкама. 

 

VI 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима који су 

учествовали у поступку јавне набавке, у складу са 

чланом 71. став 2) Закона о јавним набавкама. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Поступак јавне набавке покренут је 
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Одлуком о покретању поступка, број: 02/5-404-79-

1/18 од 22.11.2018. године.  

Јавна набавка проведена је путем 

Отвореног поступка. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 15-1-

3-74-3-26/18 објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 22.11.2018. године. 

Укупна процијењена вриједност јавне 

набавке (ЛОТ- 1) износи 30.000,00 КМ без ПДВ-а. 

Уговорни орган објавио је Тендерску 

документацију на Порталу јавних набавки, дана 

22.11.2018. године.  

Тендерску документацију са Портала 

јавних набавки преузело је укупно 8 (осам) 

понуђача. 

Комисија за јавну набавку именована је 

Рјешењем начелника општине, број: 02/5-404-79-

3/18 од 03.12.2018. године. 

На адресу Уговорног органа за ЛОТ 1 

благовремено су пристигле 3 (три) понуде: 

„Араповац путеви“ д.о.о. Челић, „Интеграл МЦГ“ 

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

д.о.о. Бијељина. 

Комисија је благовремено извршила 

отварање пристиглих понуда, дана 07.12.2018. 

године у 11:30
h 

уз присуство представника 

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

Записник са отварања понуда благовремено је 

достављен свим понуђачима који су учествовали у 

поступку јавне набавке. 

Комисија за јавну набавку доставила је 

дана 26.12.2018. године Начелнику општине 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-79-8/18 

од 26.12.2018. године и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача, број: 02/5-404-79-9/18 од 

26.12.2018. године, за ЛОТ 1. 

У поступку по извјештају о раду је 

утврђено да је Комисија за јавну набавку 

благовремено и правилно извршила отварање и 

оцјену понуда и о томе сачинила одговарајуће 

записнике, у којима је утврђено сљедеће: 

 

За ЛОТ 1: 

 да је укупан број пристиглих понуда 3 

(три). 

 да су благовремено запримљене 3 (три) 

понуде. 

 да је неблаговремено запримљено 0 

(нула) понуда. 

 да су Понуђачи „Араповац путеви“ д.о.о. 

Челић,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

„Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре и 

„Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина 

квалификовани понуђачи који су 

доставили прихватљиве понуде, јер су 

доставили све захтијеване доказе и 

понуде израдили на начин одређен 

тендерском документацијом и исте могу 

бити предмет вредновања и 

 да нема неприхватљивих понуда. 

 

У поступку доношења ове Одлуке 

посебно су цијењене чињенице да је Комисија 

правилно и потпуно извршила оцјену 

квалификованости понуђача, те оцјену приспјелих 

понуда, сходно критеријима из Тендерске 

документације. 

У поступку оцјене проведеног поступка, 

Начелник општине није нашао пропусте, нити 

разлоге који би били основ за неприхватање 

Препоруке Комисије за јавну набавку. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија у свему правилно поступила, те да је 

избор најповољнијег понуђача извршен у складу 

са Законом о јавним набавкама, подзаконским 

актима и Тендерском документацијом. Увидом у 

приложену документацију, неспорно је да је 

изабрани понуђач најбоље оцијењен због најниже 

цијене, како слиједи: 

ЛОТ 1 – Радови на асфалтирању пута у 

Мјесној заједници Подгора, засеок „Орловине“ 

(успони): 

 

 

 Изабрани понуђач „АРАПОВАЦ 

ПУТЕВИ“ д.о.о. Челић 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-

79-8/18 од 26.12.2018. године саставни је дио ове 

Одлуке. 

Назив / име 

понуђача 

Понуђ

ена 

цијена 

(без 

ПДВ-

а) 

Пону

ђени 

попус

т 

Цијена са 

урачунат

им 

попустом 

(без 

ПДВ-а) 

1)  

„АРАПОВАЦ 

ПУТЕВИ“ 

Д.О.О. 

ЧЕЛИЋ 

29.912,

00 КМ не 

29.912,00 

КМ 

2)  

„ИНТЕГРАЛ 

МЦГ“ Д.О.О. 

ЛОПАРЕ 

32.482,

00 КМ не 

32.482,00 

КМ 

3)  

„БИЈЕЉИНА 

ПУТ“ Д.О.О. 

БИЈЕЉИНА 

32.864,

00 КМ не 

32.864,00 

КМ 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Сваки понуђач који има легитимни 

интерес у предметном поступку јавне набавке, а 

који сматра да је Уговорни орган у току поступка 

прекршио једну или више одредби Закона о 

јавним набавкама има право уложити жалбу у 

писаној форми у року од 10 (десет) дана од дана 

пријема ове Одлуке, у складу са чланом 99. Закона 

о јавним набавкама. 

 

Број: 02/5-404-79-10/18                  Начелник   

27. децембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

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

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

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

чланом 36. став 1) Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова општине Лопаре 

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

и Препоруке Комисије за јавне набавке, начелник 

општине Лопаре, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 2 и 

ЛОТ 3 у поступку јавне набавке радова  

на изградњи путева на подручју општине 

Лопаре 

 

I 

Прихватају се Препоруке Комисије за 

јавну набавку, број: 02/5-404-79-9-1/18 и 02/5-404-

79-9-2/18 све од 26.12.2018. године и уговор за 

јавну набавку радова на изградњи путева на 

подручју општине Лопаре додјељује се: 

- за ЛОТ 2 – Асфалтирање дијела 

локалног пута ЛП13 преко Ћатиноваче, дионица 

од куће Митра Спасојевића до куће Обрада 

Пајкановића (дужина 500,00 m
1
, ширина 3,00 m

1 
+ 

2,00 х 0,50 m
1 

банкине), понуђачу ДРУШТВО СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ; 

- за ЛОТ 3 - Асфалтирање пута у Мјесној 

заједници Коњиковићи, општина Лопаре (дужина 

350,00 m
1
, ширина 3,00 m

1
 + 2,00 х 0,50 m

1 

банкине), понуђачу ДРУШТВО СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ. 

 

II 

Укупна вриједност предметне набавке 

износи: 

ЛОТ 2 - 42.247,50 КМ без ПДВ-а, односно 

49.429,58 КМ (словима: 

четрдесетдеветхиљадачетиристотинедвадесетдеве

т и 58/100 конвертибилних марака), са урачунатим 

ПДВ-ом. 

ЛОТ 3 - 26.341,35 КМ без ПДВ-а, односно 

30.819,38 КМ (словима: 

тридесетхиљадаосамстотинадеветнаест и 38/100 

конвертибилних марака), са урачунатим ПДВ-ом. 

 

III 

Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 

(пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави 

оригинале или овјерене копије документације 

којом потврђује вјеродостојност достављене 

изјаве и испуњеност услова из члана 45. став 2) 

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

Докази које доставља изабрани понуђач не могу 

бити старији од 3 (три) мјесеца, рачунајући од 

момента предаје понуде. Осталу документацију, 

која је тражена тендерском документацијом, 

изабрани Понуђач је доставио у саставу понуде, 

тако да се ослободио обавезе накнадног 

достављања исте. 

Уколико изабрани понуђач у горе 

наведеном року не достави тражену 

документацију, уговорни орган ће, у складу са 

чланом 72. став 3) тачка (а) Закона о јавним 

набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 

39/14), доставити приједлог уговора оном 

понуђачу чија је понуда по ранг - листи одмах 

након понуде најуспјешнијег понуђача. 

 

IV 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном Понуђачу након истека рока 

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

сви понуђачи обавијештени о избору 

најповољније понуде, у складу са чланом 72. став 

1) Закона о јавним набавкама.  

 

V 

 Ова Одлука објавиће се на web-страници 

општине Лопаре, истовремено с упућивањем исте 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

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

јавним набавкама. 

 

VI 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима који су 

учествовали у поступку јавне набавке, у складу са 

чланом 71. став 2) Закона о јавним набавкама. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка, број: 02/5-404-79-

1/18 од 22.11.2018. године.  
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Јавна набавка проведена је путем 

Отвореног поступка. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 15-1-

3-74-3-26/18 објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 22.11.2018. године. 

Укупна процијењена вриједност јавне 

набавке износи: 30.000,00 КМ, без урачунатог 

ПДВ-а (ЛОТ – 2) и 30.000,00 КМ, без урачунатог 

ПДВ-а (ЛОТ – 3). 

Уговорни орган објавио је Тендерску 

документацију на Порталу јавних набавки, дана 

22.11.2018. године.  

Тендерску документацију са Портала 

јавних набавки преузело је укупно 8 (осам) 

понуђача. 

Комисија за јавну набавку именована је 

Рјешењем начелника општине, број: 02/5-404-79-

3/18 од 03.12.2018. године. 

На адресу Уговорног органа за ЛОТ 2 

благовремено су пристигле 3 (три) понуде: 

„Араповац путеви“ д.о.о. Челић, „Интеграл МЦГ“ 

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

д.о.о. Бијељина. 

За ЛОТ 3 запримљено је укупно 4 

(четири) понуде: „Араповац путеви“ д.о.о. Челић, 

„Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре, „Бијељина пут“ 

д.о.о. Бијељина и понуда понуђача „Galax – 

Niskogradnja“ д.д. Брчко. 

Комисија је благовремено извршила 

отварање пристиглих понуда, дана 07.12.2018. 

године у 11:30
h 

уз присуство представника 

понуђача „Galax – Niskogradnja“ д.д. Брчко и 

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

отварања понуда благовремено су достављени 

свим понуђачима који су учествовали у поступку 

јавне набавке. 

Након извршене рачунске контроле 

понуда, Комисија је утврдила да се у понуди  

Понуђача „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ д.о.о. ЛОПАРЕ која 

се односи на ЛОТ 2 налазе сљедеће рачунске 

грешке:  

 Као укупна цијена понуде са ПДВ-ом 

наведен је износ 49.429,47 КМ. Вршећи рачунску 

контролу понуде утврђено је да износ понуде са 

ПДВ-ом треба да гласи 49.429,58 КМ; 

 На основу извршене исправке укупне 

цијене понуде са урачунатим ПДВ-ом мијења се и 

износ ПДВ-а са наведених 7.182,06 на 7.182,08 

КМ; 

Наведене рачунске исправке и корекције 

неопходно је извршити у сваком дијелу понуде у 

коме се исте наводе. 

У складу са чланом 17. став 5. Упутства 

за припрему модела тендерске документације и 

понуда („Службени гласник Бих“, број: 90/14 и 

20/15), дана 25.12.2018. године Комисија за јавну 

набавку упутила је допис/захтјев, број: 02/5-404-

79-7/18 понуђачу „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ д.о.о. 

ЛОПАРЕ, којим је затражено изјашњење 

наведеног Понуђача у вези извршених исправки 

рачунских грешака у понуди, број: 131/18 од 

27.11.2018. године. 

Понуђач „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ д.о.о. 

ЛОПАРЕ доставио је дана 26.12.2018. године 

Изјаву о сагласности, број: 151/18, којом се 

изјаснио да прихвата извршене рачунске исправке 

до којих је дошло у склопу понуде за јавну 

набавку радова на асфалтирању дијела локалног 

пута ЛП13 преко Ћатиноваче, дионица од куће 

Митра Спасојевића до куће Обрада Пајкановића – 

ЛОТ 2. Комисија је наставила са радом и 

констатовала да укупна цијена Понуде наведеног 

Понуђача за ЛОТ 2, након исправке, износи 

42.247,50 КМ без ПДВ-а, односно 49.429,58 КМ са 

ПДВ-ом. Износ ПДВ-а: 7.182,08 КМ. 

Захтјев за прихватање исправке рачунске 

грешке, као и Сагласност понуђача у вези са 

истим, налазе се у прилогу Записника о прегледу 

и оцјени понуда, који чини саставни дио 

извјештаја Комисије за јавне набавке. 

Комисија за јавну набавку доставила је 

дана 26.12.2018. године Начелнику општине 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-79-8-

1/18 од 26.12.2018. године и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача, број: 02/5-404-79-9-1/18 

од 26.12.2018. године, за ЛОТ 2 и Записник о 

оцјени понуда, број: 02/5-404-79-8-2/18 од 

26.12.2018. године и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача, број: 02/5-404-79-9-2/18 

од 26.12.2018. године, за ЛОТ 3.  

У поступку по извјештају о раду је 

утврђено да је Комисија за јавну набавку 

благовремено и правилно извршила отварање и 

оцјену понуда и о томе сачинила одговарајуће 

записнике, у којима је утврђено сљедеће: 

За ЛОТ 2: 

 да је укупан број пристиглих понуда 3 

(три). 

 да су благовремено запримљене 3 (три) 

понуде. 
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 да је неблаговремено запримљено 0 

(нула) понуда. 

 да су Понуђачи Араповац путеви“ д.о.о. 

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

„Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина 

квалификовани понуђачи који су 

доставили прихватљиве понуде, јер су 

доставили све захтијеване доказе и 

понуде израдили на начин одређен 

тендерском документацијом и исте могу 

бити предмет вредновања и 

 да нема неприхватљивих понуда. 

За ЛОТ 3: 

 да је укупан број пристиглих понуда 4 

(четири). 

 да су благовремено запримљене 4 

(четири) понуде. 

 да је неблаговремено запримљено 0 

(нула) понуда. 

 да су Понуђачи „Араповац путеви“ д.о.о. 

Челић, „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре, 

„Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина и „Galax – 

Niskogradnja“ д.д. Брчко квалификовани 

понуђачи који су доставили прихватљиве 

понуде, јер су доставили све захтијеване 

доказе и понуде израдили на начин 

одређен тендерском документацијом и 

исте могу бити предмет вредновања и 

 да нема неприхватљивих понуда. 

 

У поступку доношења ове Одлуке 

посебно су цијењене чињенице да је Комисија 

правилно и потпуно извршила оцјену 

квалификованости понуђача, те оцјену приспјелих 

понуда, сходно критеријима из Тендерске 

документације. 

У поступку оцјене проведеног поступка, 

Начелник општине није нашао пропусте, нити 

разлоге који би били основ за неприхватање 

Препоруке Комисије за јавну набавку. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија у свему правилно поступила, те да је 

избор најповољнијег понуђача извршен у складу 

са Законом о јавним набавкама, подзаконским 

актима и Тендерском документацијом. Увидом у 

приложену документацију, неспорно је да је 

изабрани понуђач најбоље оцијењен због најниже 

цијене, како слиједи: 

 

ЛОТ 2 – Радови на асфалтирању дијела 

локалног пута ЛП13 преко Ћатиноваче, 

дионица од куће Митра Спасојевића до куће 

Обрада Пајкановића (дужина 500,00 m
1
, ширина 

3,00 m
1 
+ 2,00 х 0,50 m

1 
банкине): 

 

 

 

ЛОТ 3 - Асфалтирање пута у Мјесној заједници 

Коњиковићи, општина Лопаре (дужина 350,00 

m
1
, ширина 3,00 m

1
 + 2,00 х 0,50 m

1 
банкине): 

 

 Изабрани понуђач „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 

д.о.о. Лопаре је изабран примјењујући критеријум 

најниже цијене и његова понуда у потпуности 

испуњава услове предвиђене тендерском 

документацијом. 

 Из наведених разлога, примјеном члана 

64. став 1) тачка (б), најнижа цијена, одлучено је 

као у диспозитиву. 

Записници о оцјени понуда, број: 02/5-

404-79-8-1/18 и 02/5-404-79-8-2/18 сви од 

Назив / име 

понуђача 

Понуђ

ена 

цијена 

(без 

ПДВ-

а) 

Пону

ђени 

попус

т 

Цијена 

са 

урачунат

им 

попусто

м 

(без 

ПДВ-а) 

4)  

„ИНТЕГРАЛ 

МЦГ“ Д.О.О. 

ЛОПАРЕ 

42.247,

50 КМ не 

42.247,50 

КМ 

5)  

„АРАПОВАЦ 

ПУТЕВИ“ 

Д.О.О ЧЕЛИЋ 

42.697,

00 КМ не 

42.697,00 

КМ 

6)  
„БИЈЕЉИНА 

ПУТ“ Д.О.О. 

БИЈЕЉИНА 

47.768,

00 КМ 

6% 

2.866,

08 

КМ 

44.901,92 

КМ 

Назив / име 

понуђача 

Понуђ

ена 

цијена 

(без 

ПДВ-

а) 

Пону

ђени 

попус

т 

Цијена 

са 

урачунат

им 

попусто

м 

(без 

ПДВ-а) 

1) 1 

„ИНТЕГРАЛ 

МЦГ“ Д.О.О. 

ЛОПАРЕ 

26.341,

35 КМ не 

26.341,35 

КМ 

2)  

„АРАПОВАЦ 

ПУТЕВИ“ 

Д.О.О ЧЕЛИЋ 

26.614,

00 КМ не 

26.614,00 

КМ 

3)  
„БИЈЕЉИНА 

ПУТ“ Д.О.О. 

БИЈЕЉИНА 

28.994,

00 КМ 

4% 

1.159,

76 

КМ 

27.834,24 

КМ 

4)  

„GALAX – 

NISKOGRADN

JA“ Д.Д. 

БРЧКО 

28.822,

50 КМ не 

28.822,50 

КМ 
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26.12.2018. године саставни су дио ове Одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Сваки понуђач који има легитимни 

интерес у предметном поступку јавне набавке, а 

који сматра да је Уговорни орган у току поступка 

прекршио једну или више одредби Закона о 

јавним набавкама има право уложити жалбу у 

писаној форми у року од 10 (десет) дана од дана 

пријема ове Одлуке, у складу са чланом 99. Закона 

о јавним набавкама. 

 

Број: 02/5-404-79-11/18                  Начелник   

27. децембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

  

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

члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 

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

чланом 6. Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 12/15), начелник општине Лопаре, д о н о с и  

 

О Д Л У К У  

о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке услуга израде 

геолошких извјештаја – елабората за изградњу 

стамбених објеката у пројекту UNDP – опоравак 

од поплава и клизишта, одлучено је да се уговор 

додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ИРМ - 

БОР“ ЗВОРНИК, након разматрања достављене 

понуде Понуђача, број: 62/18 од 12.12.2018. 

године. 

 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

3.300,00 КМ, без ПДВ-а, односно 3.861,00 КМ, са 

урачунатим ПДВ-ом (словима: 

трихиљадеосамстотинашездесетједан и 00/100 

конвертибилних марака).  

 

Члан 3. 
Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 
За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Oдјељење за привреду и друштвене 

дјелатности општине Лопаре. 

 

 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 

истовремено са упућивањем исте понуђачу који је 

учествовао у поступку јавне набавке (члан 70. 

став 6) Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Поступак јавне набавке услуга израде 

геолошких извјештаја – елабората за изградњу 

стамбених објеката у пројекту UNDP – опоравак 

од поплава и клизишта покренут је Одлуком о 

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

81-1/18 од 10.12.2018. године. 

 

 Јавна набавка је проведена у складу са 

чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 

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

односи на поступак Директног споразума. 

Процијењена вриједност средстава за 

реализацију јавне набавке је 3.300,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

 Захтјев за достављање понуде упућен је 

понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ „ИРМ - БОР“ ЗВОРНИК, 

10.12.2018. године. 

 

 На основу члана 64. став 1. тачка б) 

Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 

став 2. Правилника о поступку директног 

споразума општине Лопаре, који гласи „Уговорни 

орган бира понуђача на начин који гарантује 

најбољу размјену вриједности за новац. Када води 

преговоре који се односе на приједлог цијене или 

понуде, уговорни орган дјелује у складу са добром 

комерцијалном праксом“, као и Понуде Понуђача 

која у формалном, правном и економском погледу 

одговара захтјевима Уговорног органа, одлучено 

је као у диспозитиву. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема исте.  

 

Број: 02/5-404-81-3/18                  Начелник   

24. децембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

  

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

члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 

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

објекту Јавне установе „Дјечији вртић Лопаре“ у 

Лопарама, одлучено је да се уговор додијели 

Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ „ПРОФИ - МОНТ“ 

УГЉЕВИК, након разматрања достављене понуде 

Понуђача, број: 706/18 од 17.12.2018. године. 

 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.855,00 КМ, без ПДВ-а, односно 6.850,35 КМ 

(словима: шестхиљадаосамстотинапедесет и 

35/100 конвертибилних марака). 

Члан 3. 
Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 
За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Oдјељење за просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове општине Лопаре. 

 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 

истовремено са упућивањем исте понуђачу који је 

учествовао у поступку јавне набавке (члан 70. 

став 6) Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Поступак јавне набавке лимарских радова 

на објекту Јавне установе „Дјечији вртић Лопаре“ 

у Лопарама, покренут је Одлуком о покретању 

поступка јавне набавке, број: 02/5-404-84-1/18 од 

14.12.2018. године. 

 

Јавна набавка је проведена у складу са 

чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 

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

односи на поступак Директног споразума. 

 

Процијењена вриједност средстава за 

реализацију јавне набавке је 5.855,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

Захтјев за достављање понуде упућен је 

Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ „ПРОФИ - МОНТ“ 

УГЉЕВИК, дана 14.12.2018. године. 

 

На основу члана 64. став 1. тачка б) 

Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 

став 2. Правилника о поступку директног 

споразума општине Лопаре, који гласи „Уговорни 

орган бира понуђача на начин који гарантује 

најбољу размјену вриједности за новац. Када води 

преговоре који се односе на приједлог цијене или 

понуде, уговорни орган дјелује у складу са добром 

комерцијалном праксом“, као и Понуде Понуђача 

која у формалном, правном и економском погледу 

одговара захтјевима Уговорног органа, одлучено 

је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема исте.  

 

Број: 02/5-404-84-3/18                  Начелник   

20. децембра 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске („Службени 

гласник РС“, број 97/16), члана 60. и 79. Статута 

општине Лопаре („Службени гласник општине 

Лопаре“, број 6/17), Начелник општине Лопаре  

д о н о с и  

 

П Р А В И Л Н И К 

О КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И 

ПОСТУПКУ  ДОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА 

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ПОДРУЧЈА 

ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 

Члан 1. 

Овом Правилником се утврђују 

критеријуми, начин и поступак расподјеле 

средстава гранта из Буџета општине Лопаре 

намијењених за пројекте удружења грађана.  

 

Члан 2. 

Средства се додјељују удружењима 

грађана која су регистрована у Републици Српској 

и Босни и Херцеговини, имају сједиште на 

подручју општине Лопаре, а чији пројекти су 

кандидовани за финансирање из Буџета општине 

Лопаре и реализују се дјелимично или у 

потпуности на територији општине Лопаре. 
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Средства се могу додијелити без регистрације, 

Савјетима ученика средњих школа са подручја 

општине Лопаре, као и неформалним групама 

младих, које су организоване у оквиру 

реализације неког пројекта, за суфинансирање 

реализације тог пројекта.  

  

Члан 3. 

Средстава се додјељују на основу јавног 

конкурса. у складу са овим Правилником или на 

основу захтјева за суфинансирање пројеката. 

  

Члан 4. 

 Расподјелу средстава на основу јавног 

огласа или захтјева за суфинансирање пројеката 

врши Комисија за расподјелу средстава гранта, 

коју образује Начелник општине. Комисија има 

предсједника и два члана. Предсједник Комисије 

је Начелник Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности. Један члан Комисије се именује из 

Одјељења за привреду и друшвене дјелатности, а 

трећи члан из Одјељења за финансије. 

 

Члан 5. 

Поред додјеле средстава из буџета путем 

јавног конкурса, средства се могу додијелити и 

мимо расписаног конкурса, на основу писаног 

захтјева за суфинансирање пројекта, уколико је 

његова реализација од посебног интереса за 

оппштину Лопаре и доприноси њеном развоју и 

промоцији, о чему одлучује Начелник општине, а 

на предлог Комисије. У захтјеву за 

суфинансирање се укратко наводи циљ и садржај 

пројекта и потребна средства.  

 

Члан 6. 

Средства гранта планирана Буџетом 

Општине расподјељују се пројектима који: 

• помажу рјешавању проблема омладине, 

породице, незапослености, избјеглица, 

повратника, старих особа, особа са посебним 

потребама и свих грађана, и све грађанске 

иницијативе које помажу установљавању 

безбједности и сигурности посебно на 

психосоцијалном, образовном социјалном плану. 

• афирмишу културне потенцијале и културне 

посебности града и општине, иницијативе и 

активности у циљу подизања нивоа урбане 

културе, 

• афирмишу и помажу очувању животне средине и 

подизању нивоа еколошке културе; 

• афирмишу и помажу у реализацији принципа  

јавности у раду државних органа установа које се 

дијелом и у потпуности финасирају јавним 

приходима; 

• афирмишу и помажу у процесу трансформације 

органа локалне власти у савремене центре 

пружања услуга орјентисане према грађанима; 

• афирмишу и подстичу урбани начин понашања, 

слободу и толеранцију, и друге етичке 

вриједности модерног друштва. 

• афирмишу и помажу стварању повољног 

пословног амбијента; 

• афирмишу и помажу развој спорта и физичке 

културе; 

• афирмишу и помажу развој села, очување 

традиције и обичаја; 

•афирмишу улогу грађанина у процесу 

одлучивања и подижу ниво демократских 

стандарда; 

• обезбјеђују заштиту потрошача и иницијативе за 

њихову заштиту; 

• помажу рјешавању проблема свих грађана на 

психосоцијалном и образовном плану; 

• афирмишу и помажу очувању животне средине, 

подизању нивоа еколошке културе и 

стварају могућности за развој туризма; 

 

Члан 7. 

Јавни конкурс се објављује у средствима 

информисања, огласној табли општине и на 

званичној веб страници општине Лопаре. Конкурс 

за расподјелу средстава траје 30 дана од дана 

објављивања. 

Члан 8. 

Заинтересовани субјекти подносе пријаву 

на оглас. Пријава се подноси Комисији у 

запечаћеној коверти и предаје се у пријемну 

канцеларију Општине Лопаре. Захтјев треба да 

садржи: 

• рјешење о регистрацији у БиХ и Републици 

Српској (овјерена фотокопија); 

• кратак опис организације са подацима о 

претходно реализованим пројектима; 

• пројекат којим организација конкурише за 

додјелу средстава; 

• биланс стања и биланс успјеха за претходну 

годину. 

Запечаћене коверте се отварају на првој сједници 

Комисије. 

 

Члан 9. 

Удружења грађана којима су додијељена 

средства по јавном огласу за претходну годину 

прилажу финансијски и наративни извјештај о 

реализацији пројекта, са образложењем о 

евентуалним одступањима, као и финансијски 

извјештај у складу са важећим прописима. 

Уколико корисник средстава гранта  не достави 

тражене извјештаје, не може учествовати у 

расподјели средстава за годину у којој се средства 

додјељују. Корисник средстава гранта је дужан је 
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презентовати реализовани пројекат (извјештај) на 

годишњем скупу и исти доставити надлежном 

Одјељењу. 

 

Члан 10. 

Удружење грађана може конкурисати за 

укупан износ цијене пројекта или дио 

недостајућих средстава, што је дужно назначити у 

захтјеву. Укупан износ цијене пројекта или дио 

недостајућих средстава не може бити већи од 50% 

од укупно предвиђених средстава у Буџету 

Општине Лопаре за  удружења грађана, у текућој 

години. 

 

Члан 11. 

Корисник средстава гранта који је за 

пројекат добио средства у укупном износу 

вриједности пројекта од другог донатора, не може 

учествовати у расподјели средстава из Буџета 

општине Лопаре. 

 

Члан 12. 

Удружењу грађана Комисија ће одобрити 

максимално два пројекта за календарску годину у 

којој је конкурс расписан. 

 

Члан 13. 

Формулар за апликацију треба да садржи: 

• назив пројекта; 

• назив организације (адреса, телефон, факс, e-

mail); 

• регистрациони број Основног суда и ЈИБ; 

• област на коју се односи пројекат и опис 

конкретног проблема који се рјешава 

реализацијом пројекта; 

• циљеве пројекта (на који начин пројекат 

доприноси рјешавању проблема); 

•детаљан опис пројекта (скице, планови, цртежи, 

фотографије, компјутерске симулације и друго, са 

пројекцијом динамике реализације пројеката); 

• буџет пројекта (по ставкама пројекта и суму која 

се потражује); 

• акциони план пројекта; 

• овлашћено лице за реализацију пројекта; 

• број жиро рачуна. 

 

Члан 14. 

Ради постизања једнаких услова за све 

учеснике конкурса, као и методолошког приступа 

којим ће Комисија извршити правичну селекцију 

пројекта удружења грађана учесника конкурса, 

прописује се образац за пријаву пројекта.   

                                              

Члан 15. 

Образац се састоји од три дијела. Први 

дио попуњава службеник пријемне канцеларије и 

садржи: 

• заглавље Општине Лопаре; 

• назив обрасца; 

• годину за коју се расписује конкурс; 

• број дјеловодног протокола Општине; 

• датум под којим је пројекат омладинске 

организације или удружења уписан у пријемној 

канцеларији Општине, 

• потпис овлаштеног службеника који је примио 

пројекат. 

 

Други дио обрасца попуњава овлаштено 

лице из удружења грађана и садржи: 

• назив  удружења; 

• податке о регистрацији и органограм; 

• област у којој дјелује; 

• датум и број регистрације у регистру удружења 

грађана код надлежног Основног суда; 

• сједиште организације; 

• начин финансирања организације (најзначајнији 

донатори, досадашња подршка 

Општине Лопаре и сл.). 

• рубрику ОСТАЛО у којој се уписују додатне 

информације о пројекту које су од важности за 

одлучивање Комисије, које на другом мјесту нису 

поменуте; 

• назнаку да за тачност датих података одговара 

лице овлаштено у име олмадинске 

организације или удружења да попуњава образац. 

 

Трећи дио обрасца попуњава Комисија и садржи: 

• назнаку да подржава пројекат у цјелини или 

назнаку да се подржава дио пројекта; 

• ако се подржава дио пројекта, назнаку тачног 

назива дијела пројекта који се подржава; 

• оцјену пројекта у бројкама (на основу скале 

оцјењивања по критеријумима утврђених овом 

одлуком), коју попуњава Комисија након 

извршеног вредновања пројекта; 

• назнаку да се одбија пројекат (попуњава се у 

случају да није попуњена рубрика бр.1.); 

• рубрику са детаљним образложењем за одбијање 

(попуњава се у случају одбијања); 

• рубрику ОСТАЛО за додатна мишљења и 

образложења везана за пројекат од важности за 

одлучивање Комисије, а њихово вредновање није 

прописано предвиђеним 

критеријумима; 

• потписе предсједника Комисије и свих чланова 

Комисије појединачно. 

 

Члан 16. 

Непосредно прије расписивања јавног 

огласа, Комисија одређује јавни састанак 

(отворени дани). У првом дијелу састанка 

корисници средстава гранта, којима су одобрена 



Страна 30                            Службени гласник општине Лопаре – број 17.                 04.01.2019. 

 

средства из Буџета Општине за претходну годину, 

презентују своје реализоване пројекте. У другом 

дијелу састанка Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности, на основу истраживања 

јавног мнијења и потреба становништва Лопара 

даје сугестије  из којих области би требали бити 

пројекти, а невладине организације и удружења 

износе своја мишљења и сугестије поводом 

предлога Одјељења, као и других области на 

којима би заснивали своје пројекте. Позив на 

учешће на презентацијама и консултацијама 

оглашава се у средствима јавног информисања, 

огласној табли општине и wеб страници Општине 

Лопаре и садржи: 

• позив свим учесницима конкурса; 

• дан, датум, тачну адресу и вријеме одржавања; 

• контакт телефон за пријаву учешћа од стране 

удружења грађана. 

 

Члан 17. 

Комисија врши расподјелу средстава на 

основу пројеката који, уз пријаву на конкурс 

подноси заинтересовани субјект, цијенећи притом 

следеће критеријуме: 

 

ПОЗИТИВНИ КРИТЕРИЈУМИ 

1. Везаност пројекта за области наведене у члану 

7. ове Одлуке; 

2. Организација или удружење има 

квалификовано чланство за реализацију 

пројекта; 

3. Предност имају невладине организације и 

удружења која ангажују волонтере; 

4. Пројекат реализацијом укључује друштвено 

маргинализоване групе у друштвену заједницу; 

5. Дефинисаност пројекта у географском, 

социјалном и културном контексту; 

6. Очекивани резултати (ефекти на циљну групу) 

су стратешки, мјерљиви и ефективни; 

7. Постојање плана за наставак и финансијски 

основ пројекта; 

8. Дио – остатак средстава за пројекат, чији је 

само један сегмент кандидован за финансирање из 

средстава Буџета Општине, финансира се из 

других извора средстава; 

9. Самоодрживост пројекта;   

10. Иновативни аспект пројекта; 

11. Јасна дефиниција циљне групе; 

12. Доказ да је обављено детањно прикупљање 

информација током припреме предлога; 

13. Сарадња и партнерски однос са другим 

удружењима грађана и институцијама јавног 

сектора. 

14. Јасна расподјела одговорности – 

одговорна особа, сарадници и волонтери; 

15. Материјални трошкови (дио пројектиних 

трошкова који се односи на набавку опреме) не 

премашују 30% буџета пројекта; 

16. Способност за управљањем буџетом пројекта 

– претходно искуство са већим буџетом пројекта. 

 

ЕЛИМИНАТОРНИ КРИТЕРИЈУМИ 

1. Недостају формални услови за кандидовање 

пројеката (непотпуна или нетачна документација); 

2. Пројекат одражава озбиљно незнање или 

предрасуде везане за проблем; 

3. Пројекту недостаје јасан приказ резултата; 

4. Административни трошкови (дио пројектних 

трошкова који се односи на: телефон, струја, 

канцеларијски материјал, надокнаде сарадницима 

и сл.) прелазе 10% буџета пројекта; 

5. Активности које се планирају ван општине 

Лопаре неће се разматрати; 

6. Предлог пројекта у одговарајућој форми, али 

недостају кључне информације; 

7. Активности предвиђене пројектом већ постоје; 

8. Пројекат је усмјерен на промоцију политиче 

странаке; 

9. Пројекат који је аплицирао субјект, а који је 

директан корисник буџета Општине Лопаре. 

 

Члан 18. 

За оцјену пројекта према позитивним 

критеријумима користи се скала од 0 до 10 поена 

за сваки критеријум појединачно. Сваки члан 

Комисије додјељује бодове за сваки од 

позитивних критеријума. Коначна оцјена бодова 

представља збир бодова свих чланова Комисије 

подијељен бројем чланова Комисије (просјечна 

оцјена пројекта). Чланови Комисије из реда 

невладиним организација и удружења немају 

право гласања приликом одлучивања о 

пројектима које је кандидовало њихова 

организација. Уколико примјена неког од 

елиминаторних критеријума није резултат оцјене 

свих чланова Комисије појединачно, одлука о 

примјени елиминаторног критеријума се доноси 

већином укупног броја чланова Комисије. 

 

Члан 19. 

Комисија доноси Одлуку руководећи се 

оцјеном пројекта на основу критеријума 

прописаних овим Правилником. У случају да два 

или више пројеката добију исти број 

бодова, а расположива средства нису довољна за 

њихово финансирање, средства ће се додијелити 

пројекту који по оцјени већине чланова Комисије 

успјешније задовољава или помаже задовољење 

једне од приоритетних потреба грађана. Комисија 

је дужна да донесе одлуку о расподјели средстава 

у року од 30 (тридесет) дана од дана истека рока 

конкурса. 
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Члан 20. 

Одлуку о расподјели средстава Комисија 

ће објавити у истим средствима информисања у 

којима је објављен конкурс за додјелу средстава 

невладиним организацијама и удружењима. 

 

Члан 21. 

Након доношења одлуке о расподјели 

средстава и јавног објављивања одлуке Комисије, 

Начелник Општине закључује уговор са 

корисником гранта, којим се уређују међусобна 

права и обавезе. 

 

Члан 22. 

Комисија је дужна да покрене поступак 

преноса средстава додијељених кориснику гранта 

у року од 15 (петнаест) дана од дана доношења 

одлуке о додјељивању средстава у укупном 

износу или у ратама чији су износи и рокови 

прецизирани закљученим уговором. 

 

Члан 23. 

Субјекти којима су додијељена средства 

за пројекте подносе Комисији извјештај о 

реализацији пројеката са финансијским 

извјештајем, по истеку године за коју су средства 

додијељена. Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности ће у складу са акционим плановима 

пројеката вршити надгледање реализације истих. 

 

Члан 24. 

Комисија подноси, Начелнику Општине 

Лопаре, извјештај о реализацији средстава гранта  

из  Буџета Општине Лопаре предвиђених за по 

конкурсу за текућу годину. Извјештај се подноси 

у првом кварталу наредне године за претходну 

годину. 

Рад чланова Комисије је волонтерски. 

 

Члан 25. 

Основе за рад Комисије су: 

1. Правилник; 

2. Обрасци за пријаву пројекта удружења грађана. 

 

Члан 26. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине Лопаре“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 02/3-014-1/175  НАЧЕЛНИК  

Датум: 31.12.2018. године            Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 59. и члана 82. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16) и чланова 

68. и 89. Статута Општине Лопаре (“Службени 

билтен Општине Лопаре”, број: 7/17), Начелник 

општине Лопаре, д о н о с и 

 

П Р А В И Л Н И К 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА 

НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА У ПРИВРЕДИ И 

ПОЉОПРИВРЕДИ 

  

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Правилником о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја у привреди и 

пољопривреди (у даљем тексту: Правилник) 

прописују се услови које морају да испуњавају 

правна и физичка лица (у даљем тексту: 

корисник) за остваривање права на новчане 

подстицаје, поступци за њихово остваривање, 

врста, висина и начин исплате новчаних 

подстицаја, обавезе које мора да испуни корисник 

након примања новчаних подстицаја, као и 

потребна документација. 

 

Члан 2. 

(1) Право на подстицајна средства у привреди 

имају корисници са пребивалиштем, односно 

сједиштем на подручју општине Лопаре (у даљем 

тексту: Општине), за проширење производње-

изградња производне хале, набавке опреме, 

машина, закуп пословног простора, набавке 

механизације, проширење стада, подизање засада 

воћа. 

(2) Право на подстицајна средства и друге облике 

подршке у пољопривреди и другим гранама 

привреде немају јавна предузећа и јавне установе. 

(3) Захтјев за остваривање права на новчане 

подстицаје и документацију прописану овим 

Правилником, корисници подносе Општинској 

управи Лопаре – Комисији за подстицаје за развој 

пољопривреде и других привредних дјелатности. 

(4) Захтјев из става 3. овог члана мора бити читко 

попуњен и треба да садржи сљедеће податке: 

а. за физичка лица: 

- име и презиме корисника, 

- мјесто становања, 

- број телефона, 

- јединствени матични број грађана (ЈМБГ), 

- кућна листа ако подносилац захтјева није 

носилац пољопривредног газдинства а члан је 

истог, 

- број жиро-рачуна или број текућег рачуна и 

назив банке код које је отворен рачун, 
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- врсту подстицаја за који се захтјев подноси и 

- потпис подносиоца захтјева; 

 

б. за правна лица: 

- пословно име и сједиште, 

- број телефона, 

- рјешење о регистрацији 

- ЈИБ, 

- број жиро-рачуна и назив банке, 

- врсту подстицаја за који се захтјев подноси и 

- печат и потпис овлашћеног лица. 

 

(5) Захтјеви за остваривање новчаних 

подстицаја у привреди и пољопривреди  подносе 

се обрасцима (Обрасци 1,2 и 3). 

(6) Испуњеност критеријума у сваком 

појединачном случају ће утврђивати Комисија 

коју именује Начелник општине, на основу 

утврђених чињеница (провјере на терену)  и 

састављеног записника о испуњености услова. 

Комисија припрема нацрт рјешења којим се 

кориснику који је поднио захтјев одобрава право 

на остваривање новчаног подстицаја, који 

потписује Начелник. 

(7) Исплата подстицајних средстава 

корисницима врши се директним плаћањем на 

њихове текуће, односно жиро-рачуне. 

(8) Право на остваривање новчаних 

подстицаја могу се остваривати током читаве 

године.  

 

II - НОВЧАНИ ПОДСТИЦАЈИ  У ПРИВРЕДИ И 

ПОЉОПРИВРЕДИ  

 

Члан 3. 

Право на новчане подстицаје  у привреди 

и пољопривреди корисник остварује кроз 

подршку за производњу краставаца корнишона у 

износу од 300 КМ, без обзира на засејану 

површину. 

Члан 4. 

Право на подстицај за сточарство имају 

подносиоци захтјева који у току конкурсног 

периода поднесу захтјев за подршку за набавку 

музних крава, проширење капацитета и 

реконструкцију објеката за смјештај стоке у 

износу до 5.000 КМ.  

 

Члан 5. 

Право на подстицајна средства за 

подизање нових засада јабучастог, коштичавог, 

језграстог и јагодичастог воћа имају физичка и 

правна лица која у току године поднесу захтјев, а 

која се баве пољопривредном производњом и која 

су извршила улагања за наведену намјену у 

текућој години укључујући и јесењу садњу 

претходне године. 

Подстицајна средства за подизање нових 

засада имају и физичка и правна лица у износу до 

5.000 КМ.   

 

Члан 6. 

Подстицајна средства за набавку сушара, 

хладњача, лактофриза, пољопривредне 

механизације, противградних мрежа, система за 

наводњавање, процесну опрему и опрему у 

производњи, изградњу пољопривредних објеката, 

могу остварити корисници који у текућој години 

изврше улагања за наведену намјену до 15% 

вриједности приказаних инвестираних средстава, 

али не више од 10.000 КМ.  

Корисници подстицајних средстава 

остварују право на основу захтјева који се у току 

године подноси Општинској управи Лопаре - 

Комисији за подстицаје, уз који се прилаже 

документација у складу са чланом 2. овог 

Правилника. 

Корисници подстицаја из овог става 

дужни су доставити Овјерену изјаву корисника да 

опрему, машине односно механизацију неће 

отуђити у периоду од 5 година. 

 

Члан 7. 

(1) Право на подстицаје у висини до 5.000 

КМ имају физичка и правна лица која се одлуче за 

покретање пољопривредне или друге привредне 

производње у секторима који нису обухваћени 

овим Правилником. 

(2) Корисници подстицајних средстава 

остварују право на основу захтјева, уз који 

прилажу документацију из члана 2. овог 

Правилника.  

 

Члан 8. 

(1) Право на подстицаје у висини до 

12.000 КМ у току године, имају 

правна лица 

која су отпочела са радом у току календарске 

године на подручју општине Лопаре у 

производној дјелатности и која планирају да 

запосле минимално 3 радника и то за закуп 

пословног простора, набавку дијела опреме, као и 

правна лица која већ обављају  дјелатност, а 

набављају нову опрему или врше проширење 

производње.   

(2) Доказ о набавци нове опреме  је 

фактура или копија фактуре, предрачун 

добављача, уговор о закупу пословног простора, 

уговор о набавци и др. 

(3) За набављена средства и опрему изван 

подручја Републике Српске, доставља се доказ о 

уплати рачуна, рачун добављача из иностранства 
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и пратећа царинска документација. 

(4) Као доказ о проширењу производње  

могу бити достављени уговор о извођењу радова, 

потребне дозволе и др.  

 

IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 9. 

Висина подстицаја по свим основама које 

остварује једно пољопривредно газдинство, 

привредно друштво или предузетник у току 

буџетске године не може прећи 12.000 КМ. 

 

Члан 10. 

Надзор над спровођењем и извршавањем 

одредби овог Правилника као и контролу обавеза 

коју мора да испуни корисник након примања 

новчаног подстицаја врши комисија коју именује 

Начелник општине. 

 

Члан 11. 

(1) Подстицајна средства за намјене по 

овом Правилнику исплаћују се крајњим 

корисницима до висине предвиђене Буџетом 

општине за текућу годину, у складу са 

редослиједом приспијећа захтјева. Подстицајна 

средства која у складу са претходним чланом не 

буду исплаћена у текућој буџетској години, 

преносе се у следећу годину и имају првенство 

исплате. 

(2) Корисници права су дужни намјенски 

користити подстицајна средства. 

(3) Корисник права дужан је да врати 

подстицајна средства уколико их ненамјенски 

утроши, да нетачне податке или се не придржава 

услова регулисаних овим правилником и то у року 

од 30 дана од дана доношења рјешења о 

утврђивању неправилности. 

(4) Корисници права морају чувати 

документацију на основу које су остварили 

подстицајна средства у периоду од три године од 

дана добијања подстицајних средстава. 

 

Члан 12. 

Захтјеви за остваривање новчаних 

подстицаја у привреди и пољопривреди  могу се 

подносити у току цијеле календарске године. 

 

Члан 13. 

Овај Правилник ступа на снагу даном 

доношења, а исти ће бити објављен у „Службеном 

гласнику Општине Лопаре“. 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 02/3-014-1/174                  НАЧЕЛНИК  

Датум: 31.12.2018. године       Радо Савић , с.р. 
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