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АКТИ НАЧЕЛНИКА 
 
1. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-7-3/20 
Датум, 03.02.2020. године 
      
   
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и члана 70. 
став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), а у вези са чланом 6. Правилника о 
поступку директног споразума („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 12/15), начелник општине Лопаре, 
д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке геодетских услуга – условна 

диоба парцела 1143/1, 1233/1, 1245, 1285, 1252, 1229 - 
К.О. Подгора, 1837/1, 915 – К.О. Лабуцка, 2087/1, 56, 57, 
58, 55/1, 55/2, 62, 63, 55/3, 59, 60, 61, 66/1, 67/1, 2086, 
71/1 – К.О. Колимер и провођење у катастарском и 
грунтовном операту, као и формирање грађевинских 

парцела и урбанистичко – техничких услова на 
катастарској парцели 1651/6 – К.О. Прибој са 
провођењем у катастарском и грунтовном операту, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО 
СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УСЛУГЕ И 
ПРОМЕТ „ГЕОМАТИК“ БИЈЕЉИНА, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 03-01-01-01/20 од 
30.01.2020. године. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 5.990,00 
КМ, без ПДВ-а, односно 7.008,30 КМ, са урачунатим 
ПДВ-ом (словима: седамхиљадаосам и 30/100 
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). 

 



Страна 2                            Службени гласник општине Лопаре – број: 2/20             29.05.2020. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке геодетских услуга – 
условна диоба парцела 1143/1, 1233/1, 1245, 1285, 1252, 
1229 - К.О. Подгора, 1837/1, 915 – К.О. Лабуцка, 2087/1, 
56, 57, 58, 55/1, 55/2, 62, 63, 55/3, 59, 60, 61, 66/1, 67/1, 
2086, 71/1 – К.О. Колимер и провођење у катастарском и 
грунтовном операту, као и формирање грађевинских 
парцела и урбанистичко – техничких услова на 
катастарској парцели 1651/6 – К.О. Прибој са 
провођењем у катастарском и грунтовном операту, 
покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-7-1/20 од 27.01.2020. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са чланом 
90. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), а који се односи на поступак Директног 
споразума. 

Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ, без урачунатог 
ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен је 
понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УСЛУГЕ И ПРОМЕТ „ГЕОМАТИК“ 
БИЈЕЉИНА, 29.01.2020. године. 
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) Закона о 
јавним набавкама БиХ, као и члана 6. став 2. Правилника 
о поступку директног споразума општине Лопаре, који 
гласи „Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за новац. Када 
води преговоре који се односе на приједлог цијене или 
понуде, уговорни орган дјелује у складу са добром 
комерцијалном праксом“, као и Понуде Понуђача која у 
формалном, правном и економском погледу одговара 
захтјевима Уговорног органа, одлучено је као у 
диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Против ове Одлуке може се изјавити жалба 
најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема исте.  
 
      
       Н А Ч Е Л Н И К 
       Радо Савић, с.р. 

 
2. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА        
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-8-3/20 
Датум, 03.02.2020. године 
 
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и члана 70. 
став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), а у вези са чланом 6. Правилника о 
поступку директног споразума („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 12/15), начелник општине Лопаре, 
д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке грађевинског материјала за 

помоћ у изградњи стамбеног објекта Горана Тешића из 
Козјака, Општина Лопаре, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ „LD“ 
БИЈЕЉИНА, након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: П3/20 од 30.01.2020. године, a која је у 
Уговорном органу запримљена дана 31.01.2020. године 
и заведена под бројем 02/5-397. 

 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 5.991,46 

КМ, без ПДВ-а, односно 7.010,00 КМ, са урачунатим 
ПДВ-ом (словима: седамхиљададесет 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 Одјељење 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 грађевинског 
материјала за помоћ у изградњи стамбеног објекта 
Горана Тешића из Козјака, Општина Лопаре покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-8-1/20 од 29.01.2020. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са чланом 
90. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), а који се односи на поступак 
Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен је 
понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ „LD“ 
БИЈЕЉИНА, 29.01.2020. 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 
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начин који гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на приједлог 
цијене или понуде, уговорни орган дјелује у складу са 
добром комерцијалном праксом“, као и Понуде Понуђача 
која у формалном, правном и економском погледу 
одговара захтјевима Уговорног органа, одлучено је као у 
диспозитиву. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  
Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема исте.  
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 
   Радо Савић, с.р. 

 
3.           

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 о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке услуга израде 
Акта о процјени ризика на радном мјесту и у радној 
средини у Општинској управи 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 2020. 
годину. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се поступак 
Директног споразума. 

 
IV 

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

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

 
Број: 02/5-404-10-1/20       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 03.02.2020. године       Радо Савић, с.р. 

                            

4.       
На основу члана 18. став 1) и члана 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке радова 
на постављању стубова уличне расвјете у 
насељеном мјесту Потраш, поред 
магистралног пута М-18, Општина Лопаре. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.990,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2020. годину. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

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

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

 
 

Број: 02/5-404-11-1/20          Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 03.02.2020. године     Радо Савић, с.р. 

 
5.                             
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-9-3/20 
Датум, 03.02.2020. године 
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
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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 половног путничког 

моторног возила за потребе Одјељења за 
просторно уређење и стамбено – комуналне 
послове општине Лопаре (комунална 
полиција), одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „STAKIĆ AUTOMOBILE“ 
БРЧКО, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 1/20 од 03.02.2020. 
године, a која је у Уговорном органу 
запримљена дана 03.02.2020. године и 
заведена под бројем 02/5-429. 

 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.800,00 КМ, без ПДВ –а. Износ провизије је 
512,82 КМ. Износ ПДВ – а у вриједности од 
87,18 КМ обрачунат је само на износ 
провизије, тако да укупна вриједност робе са 
урачунатим износом провизије и порезом на 
исту износи 6.400,00 КМ (словима: 
шестхиљадачетиристотине и 00/100 
конвертибилних марака). ПДВ није обрачунат 
на износ основице у складу са чланом 64. став 
2) Правилника о примјени закона о порезу на 
додатну вриједност („Службени гласник БиХ“, 
број: 93/05, 21/06, 60/06,, 06/07, 100/07, 35/08 и 
65/100). 
 

Члан 3. 
Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу из 
члана 1. ове Одлуке. 

 
Члан 4. 

За извршење ове Одлуке задужује се и 
овлашћује Одсјек за заједничке послове 
општине Лопаре. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке половног 

путничког моторног возила за потребе 
Одјељења за просторно уређење и стамбено 
– комуналне послове општине Лопаре 
(комунална полиција) покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-9-1/20 од 29.01.2020. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу 
са чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који 
се односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „STAKIĆ AUTOMOBILE“ 
БРЧКО, 29.01.2020. године. 
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 
6. став 2. Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача која у 
формалном, правном и економском погледу 
одговара захтјевима Уговорног органа, 
одлучено је као у диспозитиву. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  
Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба најкасније у року од 5 (пет) дана од 
дана пријема исте.  
 
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 

   Радо Савић, с.р. 

 
6.           

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

ОДЛУКУ  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком покреће се поступак 
набавке и испоруке каменог агрегата - 
сепарације (фракције 0,00 – 60,00 mm) за 
потребе санације макадамских застора на 
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подручју општине Лопаре, према ЈРЈН: 
14212300-3 – дробљени и ломљени камен. 
 Поступак јавне набавке се проводи 
путем система „Е – набавке“, на Порталу 
www.ejn.gov.ba, уз примјену е-аукције. 
  

II 
 Вриједност јавне набавке из тачке I ове 
Одлуке процјењује се у износу од 136.538,00 
КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се из планираних 
буџетских средстава општине Лопаре за 2020. 
годину, предвиђених програмом заједничке 
комуналне потрошње. 
 

III 
 Поступак јавне набавке ће се 
спровести путем Отвореног поступка јавне 
набавке у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама, као и подзаконским 
прописима и другим актима. 
 Поступак јавне набавке ће спровести 
Комисија за јавне набавке, која ће се 
именовати посебним рјешењем. 

 
IV 

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

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

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

 
Број: 02/5-404-12-1/20        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 05.02.2020.               Радо Савић, с.р. 

 
7. 

На основу члана 82. став 3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 8. 
Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14) те одредби 
Правилника о поступку додјеле уговора о 
услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
66/16) Начелник општине Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

Покреће се поступак набавке услуга 

медијског праћења активности Општинске 
управе општине Лопаре. 

Наведене услуге предвиђене су у 
Анексу II дио Б Закона о јавним набавкама 
БиХ и на њих се у складу са чланом 8. Закона 
примјењује посебан режим. 
 

II 
 

За реализацију набавке из члана 1. 
ове Одлуке одобравају се финансијска 
средства у износу од 9.000,00 КМ, без 
урачунатога ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2020. годину, са буџетске ставке 
412700 „Услуге информисања“. 
 

III 
 

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

 
IV 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 

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

 
 
Број: 02/5-404-13-1/20      Н А Ч Е Л Н И К 

Датум, 06.02.2020.            Радо Савић, с.р. 

 
8.             

РЕПУБЛИКА СРПСКА    
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-11-3/20 
Датум, 07.02.2020. године   
      
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 

http://www.ejn.gov.ba/
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Члан 1. 
У поступку набавке радова на 

постављању стубова уличне расвјете у 
насељеном мјесту Потраш, поред 
магистралног пута М-18, Општина Лопаре, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
ЛОПАРЕ, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 21/20 од 05.02.2020. 
године, а која је у Уговорном органу 
запримљена дана 07.02.2020. године и 
заведена под бројем: 02/5-514. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.990,00 КМ без ПДВ-а, односно 7.008,30 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљадаосам конвертибилних марака и 
30/100).  
 

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 Одјељење за просторно уређење и 
стамбено – комуналне послове општине 
Лопаре. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
постављању стубова уличне расвјете у 
насељеном мјесту Потраш, поред 
магистралног пута М-18, Општина Лопаре, 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-11-1/20 од 
03.02.2020. 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 5.990,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, 
дана 04.02.2020. године. 

 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 
6. став 2. Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача која у 
формалном, правном и економском погледу 
одговара захтјевима Уговорног органа, 
одлучено је као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Против ове Одлуке може се изјавити 
жалба најкасније у року од 5 (пет) дана од 
дана пријема исте.  
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 

   Радо Савић, с.р. 

 
9.                    

На основу члана 18. став 1) и члана 
90. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14), као и члана 9. 
Правилника oпштине Лопаре о јавним 
набавкама роба, услуга и радова („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 1/16) и члана 
4. став 3) Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре, број: 12/15) Начелник општине 
Лопаре, доноси  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке услуга 
дезинфекције објеката на подручју општине 
Лопаре. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке износи 6.000,00 КМ 
без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2020. годину. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

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

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

 
 

Број: 02/5-404-14-1/20       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 17.02.2020.             Радо Савић, с.р. 

 
10. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-10-3/20 
Датум, 11.02.2020. године   
      
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке услуга израде Акта 

о процјени ризика на радном мјесту и у радној 
средини у Општинској управи општине Лопаре, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ПРЕВЕНТА“ УГЉЕВИК, 
након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 150/20 од 06.02.2020. године, а 
која је у Уговорном органу запримљена дана 
07.02.2020. године и заведена под бројем: 
02/5-519. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.952,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.963,84 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
шестхиљададеветстотинашездесеттри 
конвертибилне марке и 84/100).  
 

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 Територијална ватрогасна јединица 

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 
Акта о процјени ризика на радном мјесту и у 
радној средини у Општинској управи општине 
Лопаре, покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-10-1/20 
од 03.02.2020. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу 
са чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који 
се односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ПРЕВЕНТА“ УГЉЕВИК, 
дана 03.02.2020. 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. 
  
      
   Н А Ч Е Л Н И К 

   Радо Савић, с.р. 

 
11.                    

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 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 услуга 
геодетског снимања пута, дионица Ливаде – 
Ракићи у дужини од 2.700 метара са 
вертикалном и хоризонталном представом 
терена за потребе уздужног и попречног 
профила Главног пројекта пута Ракићи – 
Бусија. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.900,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2020. годину. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

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

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

 
 

Број: 02/5-404-15-1/20    Н А Ч Е Л Н И К 

Датум, 18.02.2020.          Радо Савић, с.р. 

 
12.                                 
             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 Елабората експропријације 
према Главном пројекту обилазнице око 
Лопара Р-421 Општина Лопаре, исколичење 

Елабората експропријације на терену, израда 
Елабората у дигиталном облику и израда 
скица за провођење у катастарском и 
грунтовном операту. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке износи 5.800,00 
КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2020. годину. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

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

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

 
 

Број: 02/5-404-16-1/20       Н А Ч Е Л Н И К 

Датум, 18.02.2020.              Радо Савић, с.р. 

 
13.                       
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-14-3/20 
Датум, 20.02.2020. године 
       
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума oпштине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 12/15), 
начелник општине Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке услуга 

дезинфекције објеката на подручју општине 
Лопаре, одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ 
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БИЈЕЉИНА, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 087/20 од 17.02.2020. 
године, која је у уговорном органу запримљена 
18.02.2020. године и заведена под бројем: 
02/5-719. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.991,00 КМ, без ПДВ-а, (словима: 
петхиљададеветстотинадеведесетједан и 
00/100 конвертибилних марака). Изабрани 
понуђач се не налази у систему ПДВ-а. 

 
Члан 3. 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 
истовремено са упућивањем исте понуђачу 
који је учествовао у поступку јавне набавке 
(члан 70. став 6) Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Поступак јавне набавке услуга 
дезинфекције објеката на подручју општине 
Лопаре покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-14-1/20 
од 17.02.2020. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ 
БИЈЕЉИНА, 17.02.2020. 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. 
 
      
            Н А Ч Е Л Н И К 

            Радо Савић, с.р. 

 
14.                 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-15-3/20 
Датум, 21.02.2020. године 
      
   
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке услуга геодетског 

снимања пута, дионица Ливаде – Ракићи у 
дужини од 2.700 метара са вертикалном и 
хоризонталном представом терена за потребе 
уздужног и попречног профила Главног 
пројекта пута Ракићи – Бусија, одлучено је да 
се уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА 
УСЛУГЕ И ПРОМЕТ „ГЕОМАТИК“ 
БИЈЕЉИНА, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 03-100-01-02/20 од 
19.02.2020. године, која је у Уговорном органу 
запримљена 19.02.2020. године и заведена 
под бројем: 02/5-722. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.900,00 КМ, без ПДВ-а, односно 6.903,00 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
шестхиљададеветстотинатри 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 просторно уређење 
и стамбено – комуналне послове општине 
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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 
геодетског снимања пута, дионица Ливаде – 
Ракићи у дужини од 2.700 метара са 
вертикалном и хоризонталном представом 
терена за потребе уздужног и попречног 
профила Главног пројекта пута Ракићи – 
Бусија, покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-15-1/20 
од 18.02.2020. 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 5.900,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УСЛУГЕ И ПРОМЕТ 
„ГЕОМАТИК“ БИЈЕЉИНА, 18.02.2020. 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. 
 
      
       Н А Ч Е Л Н И К 

                   Радо Савић, с.р. 

 
15.                       
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-16-3/20 
Датум, 24.02.2020. године 
      
   
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 

члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке услуга израде 

Елабората експропријације према Главном 
пројекту обилазнице око Лопара Р-421 
Општина Лопаре, исколичење Елабората 
експропријације на терену, израда Елабората 
у дигиталном облику и израда скица за 
провођење у катастарском и грунтовном 
операту, одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УСЛУГЕ И ПРОМЕТ 
„ГЕОМАТИК“ БИЈЕЉИНА, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 03-100-02-02/20 од 19.02.2020. године, 
која је у Уговорном органу запримљена 
19.02.2020. године и заведена под бројем: 
02/5-724. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.800,00 КМ, без ПДВ-а, односно 6.786,00 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
шестхиљадаседамстотинаосамдесетшест 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 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 
Елабората експропријације према Главном 
пројекту обилазнице око Лопара Р-421 
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Општина Лопаре, исколичење Елабората 
експропријације на терену, израда Елабората 
у дигиталном облику и израда скица за 
провођење у катастарском и грунтовном 
операту, покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-16-1/20 
од 18.02.2020. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 

Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 5.800,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УСЛУГЕ И ПРОМЕТ 
„ГЕОМАТИК“ БИЈЕЉИНА, 19.02.2020. 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.  
 
      
       Н А Ч Е Л Н И К 

       Радо Савић, с.р. 

 
16. 
             На основу члана 18. став (1), члана 25. 
Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), члана 9. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16), члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и члана 67. и 88. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17), начелник општине Лопаре, 
до н о с и    
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке 

  
I 

Покреће се поступак јавне набавке 
земљаних радова на локалном путу (од 
магистралног пута М-18 – Бусија), дионица: 
Петковићи – Бусија, од стационаже 5 + 300 до 
стационаже 6 + 790, дужине 1.490 m

1
, ширина 

планума 8 m
1
. 

II 
 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
42.735,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђена су у буџету општине 
Лопаре за 2020. годину, са позиције 511100 – 
„Подршка пројектима капиталних 
инвестиција“, Одлука Скупштине општине 
Лопаре, број: 01/1-022-1-19/19 од 22.02.2019. 
године.  
 

III 
 Јавна набавка ће се спровести путем 
Отвореног поступка, уз кориштење е-аукције. 

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

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

 
IV 

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

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

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

 
 
Број: 02/5-404-17-1/20      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 21.02.2020.             Радо Савић, с.р. 

 
17. 

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

ОДЛУКУ  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком покреће се поступак 
набавке меса и месних прерађевина за 
спремање топлог оброка запосленима у 
Општинској управи општине Лопаре, према 
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ЈРЈН: 15110000-2 – месо. 
 Поступак јавне набавке се проводи 
путем система „Е – набавке“, на Порталу 
www.ejn.gov.ba. 
  

II 
 Вриједност јавне набавке из тачке I ове 
Одлуке процјењује се у износу од 31.000,00 
КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се из планираних 
буџетских средстава општине Лопаре за 2020. 
годину, са економског кода 411200 „Накнаде 
трошкова запослених“. 
 

III 
 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак по Конкурентском захтјеву за 
достављање понуда, уз провођење е – аукције. 

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

Обавјештење о набавци објавиће се на 
Порталу Агенције за јавне набавке БиХ. 
 Поступак јавне набавке ће спровести 
Комисија за јавне набавке, која ће се 
именовати посебним рјешењем. 

 
IV 

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

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

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

 
Број: 02/5-404-18-1/20       Н А Ч Е Л Н И К 

Датум, 21.02.2020.             Радо Савић, с.р. 

 
18.                                         
            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 – Електронско управљање ризицима. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке износи 5.900,00 
КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2020. годину. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

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

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

 
 

Број: 02/5-404-19-1/20      Н А Ч Е Л Н И К 

Датум, 26.02.2020.            Радо Савић, с.р. 

 
19.                   
 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 о н о с и  
 
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке 
металних стубова за постављање 
саобраћајних знакова (путокази) и путне 
опреме (саобраћајно огледало) на подручју 
Општине Лопаре, као и реконструкцију дијела 
уличне расвјете у улици Степе Степановића. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

http://www.ejn.gov.ba/
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износи 2.350,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2020. годину. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

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

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

 
 

Број: 02/5-404-20-1/20       Н А Ч Е Л Н И К 

Датум, 27.02.2020.             Радо Савић, с.р. 

 
20. 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
        Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-6-10/20 
Датум: 02.03.2020. године 
 

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

 
О  Д  Л  У  К  У  

о избору најповољнијег понуђача 
 

I 
Прихвата се Препорука Комисије за 

јавне набавке, број: 02/5-404-6-9/20 од 
28.02.2020. године да се уговор за јавну 
набавку радова на санацији и уређењу 
амбуланте у Мјесној заједници Корај, општина 
Лопаре, додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ПАПИЛОН“ КОРАЈ - ЧЕЛИЋ, на основу 
понуде, број: 07/20 од 04.02.2020. године, која 
је у Уговорном органу запримљена дана, 
04.02.2020. године и заведена под бројем: 
02/5-444. 

 
 

II 
Укупна вриједност предметне набавке, 

након проведене Е - аукције износи 42.732,56 
КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 49.997,10 
КМ са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
четрдесетдеветхиљададеветстотинадеведесе
тседам и 10/100 конвертибилних марака). 

 
III 

 Изабрани понуђач је у саставу своје 
понуде доставио сву документацију која је 
тражена тендерском документацијом, чиме се 
ослободио обавезе накнадног достављања 
исте. 
 

IV 
Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном Понуђачу 
након истека рока од 15 (петнаест) дана, 
рачунајући од дана када су сви понуђачи 
обавијештени о избору најповољније понуде, 
у складу са чланом 72. став 1) Закона о јавним 
набавкама. У случају да на одлуку о додјели 
уговора у поступку набавке мале вриједности 
нема жалбе, уговорни орган дужан је да 
закључи уговор у року од 10 (десет) дана од 
дана обавјештавања учесника поступка о 
избору најповољнијег понуђача. 

 
V 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се на web-страници 
општине Лопаре, истовремено с упућивањем 
понуђачима који су учествовали у поступку 
јавне набавке, у складу са Закона о јавним 
набавкама. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Поступак јавне набавке радова на 

санацији и уређењу амбуланте у Мјесној 
заједници Корај, општина Лопаре, покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-6-1/20 од 21.01.2020. године. 

Јавна набавка проведена је путем 
Конкурентског захтјева за достављање 
понуда. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 
15-7-3-2-3-7/20 објављено је на Порталу 
јавних набавки дана 21.01.2020. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 42.656,39 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган објавио је Тендерску 
документацију на Порталу јавних набавки, 
дана 21.01.2020. године.  

Позив за преузимање тендерске 
документације са Портала јавних набавки 
достављен је сљедећим понуђачима: 
„Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре, „Папилон“ 
д.о.о. Корај – Челић и „Бијељина пут“ д.о.о. 
Бијељина. 
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Тендерску документацију са Портала 
јавних набавки преузело је укупно 11 
(једанаест) понуђача.  

Комисија за јавне набавке именована 
је Рјешењем Начелника Општине, број: 02/5-
404-6-2/20 од 21.01.2020. године, са задатком 
да проведе поступак јавне набавке у складу са 
Законом о јавним набавкама БиХ, те да 
Препоруку уговорном органу за доношење 
одлуке о избору најповољнијег понуђача или 
одлуке о поништењу поступка јавне набавке. 

На адресу Уговорног органа 
благовремено су пристигле 3 (три) понуде и то: 

- „АСТРА ПЛАН“ Д.О.О. БРЧКО 
- „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ и 
- „ПАПИЛОН“ Д.О.О. КОРАЈ - ЧЕЛИЋ 

Комисија је извршила јавно отварање 
пристиглих понуда, дана 04.02.2020. године у 
11:30

h
 уз присуство представника понуђача 

„Папилон“ д.о.о. Корај - Челић. Записник са 
отварања понуда је благовремено достављен 
свим понуђачима који су учествовали у 
поступку јавне набавке. 

Комисија за јавне набавке доставила је 
Начелнику Општине Записник о оцјени понуда, 
број: 02/5-404-6-8/20 од 28.02.2020. године и 
Препоруку о избору најповољнијег понуђача, 
број: 02/5-404-6-9/20 од 28.02.2020. године, у 
предметном поступку јавне набавке. 

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

 да је укупан број пристиглих понуда 3 
(три); 

 да је благовремено запримљено 3 (три) 
понуде; 

 да је неблаговремено запримљено 0 
(нула) понуда; 

 Понуде понуђача „Интеграл МЦГ“ д.о.о. 
Лопаре и „Папилон“ д.о.о. Корај – 
Челић испуњавају све услове тражене 
у тендерској документацији и исте могу 
бити предмет вредновања; 

 Понуда понуђача „Астра план“ д.о.о. 
Брчко није прихватљива из сљедећих 
разлога:  

- Странице понуде нису нумерисане у 
складу са тендерском документацијом, 
односно наведени понуђач је своју понуду 
нумерисао тако што је у једном дијелу своје 
понуде нумерисао само странице, а у 
појединим дијеловима понуде нумерисао је 
листове, чиме је потпуно нарушио правило 
одржавања континуитета нумерисања; 

- Наведени понуђач је вршио исправке у 
понуди у супротности са тачком 4.2.3. 
Тендерске документације: „Евентуалне 
корекције у тексту понуде, током припреме 

исте, морају бити видљиве, читљиве те 
потписане од стране особе овлаштене за 
подношење понуде од стране понуђача и 
овјерене печатом понуђача, у супротном 
понуда ће бити одбачена“. На страни 33. 
(нацрт уговора) понуђач је извршио исправку 
без навођења датума исправке, нити је иста 
потписана и овјерена печатом од стране 
овлаштеног лица понуђача; 

- У склопу Анекса 2 – Образац за 
понуду са изјавом понуђача, понуђач је на 
мјесто предвиђено за уношење броја понуде 
унио број тендерске документације уговорног 
органа. У склопу изјаве понуђача, тачка 3. 
(дио који се односи на цијену), остављен је 
простор за уношење цијена без пдв-а, попуст, 
цијена са попустом без пдв-а, пдв и укупна 
цијена понуде са пдв-ом. Поред износа цијене 
остављен је простор за уношење валуте. 
Понуђач је валуту унио само за прву ставку 
(цијена понуде, без пдв-а), а за остале ставке 
валута није уписана; 

- У склопу Анекса 3 – Образац за цијену 
понуде, понуђач је на мјесто предвиђено за 
уношење броја понуде унио број тендерске 
документације уговорног органа; 

- Анекс 5 – Изјава о испуњености 
услова из члана 47. став 1) тачка (ц) Закона о 
јавним набавкама непотпуна из разлога што је 
понуђач пропустио да наведе број 
обавјештења о јавној набавци на мјесту које је 
за то предвиђено и представља обавезан дио 
изјаве.  

- Понуђачи су били дужни да у склопу 
своје понуде доставе списак извршених 
уговора у последњих 5 година, уз преглед 
најмање једног успјешно реализованог 
уговора чији су карактер и комплексност исти 
или слични предметној набавци, минималне 
укупне уговорене вриједности једнаке 
процијењеној вриједности набавке, у 
последњих 5 (пет) година збирно (рачунајући 
од дана објаве обавјештења о набавци) или 
од датума регистрације, односно почетка 
пословања, ако је понуђач регистрован, 
односно почео са радом прије мање од 5 (пет) 
година. Уз списак извршених уговора понуђач 
је дужан да достави потврде о уредно 
извршеним уговорима које су издали 
инвеститори изведених радова, чија је 
минимална укупна уговорена вриједност 
једнака процијењеној вриједности јавне 
набавке. Потврда мора да садржи: назив и 
сједиште уговорних страна или привредних 
субјеката, предмет уговора, вриједност 
уговора, вријеме и мјесто извршења уговора и 
наводе о уредно извршеним уговорима. 
Понуђач је у склопу своје понуде доставио 
двије потврде (овјерене копије): Потврда 
Министарства здравља и социјалне заштите 
Републике Српске и Потврда Фонда за 
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повратак БиХ. Нити једна од достављених 
потврда не садржи податак о времену 
извршења уговора, а што је чланом 48. став 3) 
Закона о јавним набавкама прописано као 
обавезан податак потврде о уредно 
извршеним уговорима; 

- Анекс 8 – Нацрт уговора непотпун јер је 
понуђач изоставио да унесе податке о броју 
своје понуде на за то предвиђена мјеста и 
вршио је исправке на начин који није у складу 
са тендерском документацијом (није наведен 
датум исправке, нити је исправка овјерена 
потписом и печатом понуђача). У тендерској 
документацији, тачка 4.12. наведено је да 
понуђач треба да попуни нацрт уговора са 
својим подацима и детаљима који су садржани 
у понуди (цијена и други подаци). 

Понуда понуђача „Астра план“ д.о.о. 
Брчко не испуњава услове тражене 
тендерском документацијом и иста се одбацује 
у складу са чланом 68. став 4) тачка (и) Закона 
о јавним набавкама Босне и Херцеговине. 

 да је проведена Е – аукција путем 
информационог система Е – набавке, дана 
27.02.2020. године. 

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 јавне набавке. 

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, интерним актима и 
Тендерском документацијом. Увидом у 
приложену документацију, неспорно је да је 
изабрани понуђач, након проведене Е – 
аукције, најбоље оцијењен због најниже 
цијене, како слиједи: 
 

Редни 
број 

Назив / име 
понуђача 

Понуђена 
цијена 

(без ПДВ-а) 

1)  

„ПАПИЛОН“ 
Д.О.О. КОРАЈ -
ЧЕЛИЋ 

42.732,56 
КМ 

2)  
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
Д.О.О. ЛОПАРЕ 

49.166,26 
КМ 

 
 На основу наведеног, очигледно је да у 
току трајања „е-Аукције“ није било подношења 
нових понуда и да су цијене свих понуда 
остале непромијењене. 
 Из наведених разлога, примјеном 
одредби члана 64.став 1) тачка (б) Закона о 

јавним набавкама БиХ („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14) одлучено је као у 
диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Сваки понуђач који има легитимни 

интерес у предметном поступку јавне набавке, 
а који сматра да је Уговорни орган у току 
поступка прекршио једну или више одредби 
Закона о јавним набавкама има право 
уложити жалбу у писаној форми у року од 5 
(пет) дана од дана пријема ове Одлуке, у 
складу са чланом 99. Закона о јавним 
набавкама. 

 
         
        Н А Ч Е Л Н И К 
               Радо Савић, с.р.                   
                              
Доставити: 
1. „Астра план“ д.о.о. Брчко, 
2. „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре, 
3. „Папилон“ д.о.о. Корај – Челић, 
4. Евиденцији и 
5. Архиви. 

 
21. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-19-3/20 
Датум, 02.03.2020. године   
      
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 

 
Члан 1. 

У поступку набавке услуга – 
Електронско управљање ризицима, одлучено 
је да се уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО 
СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„SEVOI GRUPA“ БАЊА ЛУКА, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 1053-МР-2020 од 27.02.2020. године, која 
је у Уговорном органу запримљена дана, 
28.02.2020. године и заведена под бројем: 
02/5-874. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.900,00 КМ, без ПДВ-а, односно 6.903,00 КМ 
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(шестхиљададеветстотинатри и 00/100 
конвертибилних марака), са урачунатим ПДВ-
ом.  

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

 
Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 
овлашћује Oдјељење за финансије општине 
Лопаре. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке услуга - 
Електронско управљање ризицима, покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-19-1/20 од 26.02.2020. 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 5.900,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „SEVOI GRUPA“ БАЊА 
ЛУКА, дана 27.02.2020. 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. 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 

   Радо Савић, с.р. 

 
 
 
 
 

22.                    
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
        Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-13-7/20 
Датум, 05.03.2020. године 
 

На основу члана 70. став 1), 3) и 6) 
Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), члана 10. став 1) Правилника о 
поступку додјеле уговора о услугама из 
Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 66/16), те 
Препоруке Kомисије за јавне набавке, 
Начелник општине Лопаре, доноси  
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача  

у поступку додјеле уговора о услугама из 
Анекса II дио Б 

 
I 

Прихвата се Препорука Комисије за 
јавне набавке, број: 02/5-404-13-6/20 од 
03.03.2020. године, те се уговор за јавну 
набавку услуга медијског праћења активности 
Општинске управе општине Лопаре додјељује 
понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ХИТ“ БРЧКО, који је 
доставио понуду, број: 18/2020 од 14.02.2020. 
године у којој је понуђена цијена у износу од 
9.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 
10.530,00 КМ, са урачунатим ПДВ-ом  
(десетхиљадапетстотинатридесет и 00/100 
конвертибилних марака).  

 
II 

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) тачка (а) Закона о јавним 
набавкама БиХ – Увјерење Суда БиХ да у 
кривичном поступку није осуђен 
правоснажном пресудом за кривична дјела 
организованог криминала, корупције, преваре 
или прања новца у складу са важећим 
прописима у Босни и Херцеговини или земљи 
у којој је регистрован. 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, чиме 
се ослободио обавезе накнадног достављања 
исте. 

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

III 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се на web-страници 
општине Лопаре, истовремено с упућивањем 
понуђачима који су учествовали у поступку 
јавне набавке, у складу са Закона о јавним 
набавкама. 
 

О бр а з л о ж е њ е  
 

 Поступак јавне набавке покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-13-1/20 од 06.02.2020. године. 
Поступак набавке је проведен у складу са 
Правилником о поступку додјеле уговора о 
услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, број: 66/19). 
 Уговорни орган је, поред јавног 
објављивања позива на web-страници 
општине Лопаре, у складу са чланом 7. став 3) 
Правилника о поступку додјеле уговора о 
услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним 
набавкама упутио позив на адресе 3 (три) 
потенцијална понуђача и то: Телевизија „ОСМ“ 
Пале, Друштво са ограниченом одговорношћу 
„ХИТ“ Брчко и Телевизија „К3“ Прњавор.  

Поступак јавне набавке провела је 
Комисија за јавне набавке именована 
Рјешењем начелника општине, број: 02/5-404-
13-3/20 од 06.02.2020. године. Комисија је 
извршила отварање пристиглих понуда, дана 
21.02.2020. године, те преглед, евалуацију и 
оцјену, према захтјевима и условима из 
Позива за доставу понуда. 
 У поступку јавне набавке утврђено је 
сљедеће: 
 да је укупан број пристиглих понуда 1 

(једна); 
 да је благовремено запримљена 1 

(једна) понуда; 
 да није било неблаговремених понуда; 
 да није било неприхватљивих понуда. 

Комисија је дана 03.03.2020. године 
одржала састанак ради детаљне анализе и 
оцјене пристигле понуде на којем је 
констатовано да понуда понуђача ДРУШТВО 
СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ХИТ“ БРЧКО испуњава тражене формално 
правне и техничке услове, те се сматра 
прихватљивом. 

У поступку доношења ове Одлуке 
посебно су цијењене чињенице да је Комисија 
правилно и потпуно извршила оцјену 
квалификованости понуђача, те оцјену 
приспјелих понуда, сходно критеријима из 

Позива за доставу понуде. 
У поступку оцјене проведеног 

поступка, Начелник општине није нашао 
разлоге, неправилности, нити пропусте у раду 
који би евентуално били основ за 
неприхватање Препоруке Комисије за јавне 
набавке. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је 
Комисија у свему правилно поступила, те да је 
избор најповољнијег понуђача извршен у 
складу са Законом о јавним набавкама, 
подзаконским актима и Позивом за доставу 
понуда.  
 Из наведених разлога, примјеном 
члана 64. став 1) тачка (б) Закона о јавним 
набавкама и члана 10. Правилника о поступку 
додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б 
Закона о јавним набавкама одлучено је као у 
диспозитиву ове Одлуке. 
 Саставни дио ове Одлуке је и 
Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-13-
5/20 од 03.03.2020. године. 
 
 Поука о правном лијеку: Против ове 
Одлуке може се изјавити жалба у року од 10 
(десет) дана, рачунајући од дана достављања 
Одлуке и објаве добровољног Ex ante 
обавјештења о транспарентности. 

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

1. Понуђачима х1, 
2. Евиденцији и 
3. Архиви. 

_______________________________________ 
 
23. 

На основу члана 8. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), члана 82. став 3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16),  те одредби Правилника 
о поступку додјеле уговора о услугама из 
Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама 
БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 66/16) 
начелник општине Лопаре, д о н о с и  

 
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке 
угоститељских услуга за потребе 
репрезентације органа општине и Општинске 
управе општине Лопаре - Припрема и 
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послуживање топлих и хладних јела, 
услуживање пића и припрема и услуживање 
напитака, које су предвиђене у Анексу II дио Б 
Закона о јавним набавкама БиХ, а на које се у 
складу са чланом 8. примјењује посебан режим 
предвиђен Законом о јавним набавкама. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

II 
 

 За реализацију набавке из члана 1. ове 
Одлуке одобравају се финансијска средства у 
износу од 24.786,00 КМ, без урачунатога ПДВ-
а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2020. годину, са буџетске ставке 
„Репрезентација Скупштине“ и „Репрезентација 
Кабинета начелника општине“, економски код 
412900. 

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“. 
 
 

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

 
 

Број: 02/5-404-21-1/20      Н А Ч Е Л Н И К 

Датум, 03.03.2020.            Радо Савић, с.р. 

 
24.                        
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-20-3/20 
Датум, 04.03.2020. године 
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 

Члан 1. 
У поступку набавке металних стубова 

за постављање саобраћајних знакова 
(путокази) и путне опреме (саобраћајно 
огледало) на подручју Општине Лопаре, као и 
реконструкцију дијела уличне расвјете у улици 
Степе Степановића, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ЂОКИЋ 
МЕТАЛ“ ЛОПАРЕ, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 02/2020 
од 04.03.2020. године, a која је у Уговорном 
органу запримљена дана 04.03.2020. године и 
заведена под бројем 02/5-946. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

2.390,00 КМ, без ПДВ-а, односно 2.796,30 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
двијехиљадеседамстотинадеведесетшест и 
30/100 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 Одјељење 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 металних 
стубова за постављање саобраћајних знакова 
(путокази) и путне опреме (саобраћајно 
огледало) на подручју Општине Лопаре, као и 
реконструкцију дијела уличне расвјете у улици 
Степе Степановића покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-20-1/20 од 27.02.2020. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу 
са чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који 
се односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 2.350,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
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ОДГОВОРНОШЋУ „ЂОКИЋ МЕТАЛ“ ЛОПАРЕ, 
28.02.2020. 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. 

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

 
25. 

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 о н о с и  
 
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке услуга 
организације свечаности поводом додјеле 
признања најуспјешнијим привредним 
субјектима и правним лицима са подручја 
Општине Лопаре, као и афирмација и 
промоција потенцијала 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 2020. годину. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

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

 
Број: 02/5-404-22-1/20        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 05.03.2020.              Радо Савић, с.р. 

 
26.                             
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
        Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-18-6/20 
Датум, 05.03.2020. године 

 
На основу члана 69. став 2) тачка (a) и 

члана 70. 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, број: 02/5-404-18-5/20 од 05.03.2020. 
године, Начелник општине Лопаре, д о н о с и  

 
О Д Л У К У 

о поништењу поступка набавке 
 

I 
Поништава се поступак јавне 

набавке по Конкурентском захтјеву за доставу 
понуда у предмету набавке меса и месних 
прерађевина за спремање топлог оброка 
запосленима у Општинској управи општине 
Лопаре, по тендерској документацији, број: 
02/5-404-18-2/20 од 21.02.2020. године из 
разлога што није достављена ниједна понуда 
у одређеном крајњем року. 

II 
 Ова Одлука објавиће се на web-
страници општине Лопаре, у складу са чланом 
70. став 6) Закона о јавним набавкама. 
 

III 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

У поступку јавне набавке роба – 
„Набавка меса и месних прерађевина за 
спремање топлог оброка запосленима у 
Општинској управи општине Лопаре“, 
покренутом Одлуком Начелника општине 
Лопаре, број: 02/5-404-18-1/20 од 21.02.2020. 
године, Обавјештење о јавној набавци 
објављено је, дана 21.02.2020. године, на 
Порталу јавних набавки, под бројем 15-7-1-13-
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3-10/20.  
Јавна набавка проведена је путем 

Конкурентског захтјева за достављање понуда. 
Крајњи рок за пријем понуда био је 

05.03.2020. године до 11:00 часова. 
Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 31.000,00 КМ, без ПДВ-а. 
 
Позив за преузимање тендерске 

документације са Портала јавних набавки 
достављен је сљедећим понуђачима: СМТР 
„Бојић“ Лопаре, Месница „Сајто“ Челић и 
маркет „Маја“ Лопаре. 

 
Тендерску документацију са Портала 

јавних набавки преузело је 6 (шест) 
привредних субјеката. 

Јавно отварање понуда, заказано за 
05.03.2020. године у 11:30 часова није 
одржано, јер у одређеном крајњем року за 
доставу није пристигла ниједна понуда. 

У складу са наведеним, Комисија за 
јавну набавку именована Рјешењем Начелника 
Општине, број: 02/5-404-18-3/20 од 21.02.2020. 
године, предложила је поништење предметног 
поступка. 

 
На основу изнесеног, одлучено је као у 

диспозитиву Одлуке. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Против ове Одлуке може се поднијети 

жалба Уговорном органу, у писаној форми, 
директно или се подноси препорученом 
пошиљком, у року од 5 (пет) дана од дана 
објаве ове Одлуке на сајту Уговорног органа. 

 
         
        Н А Ч Е Л Н И К 
                                            Радо Савић, с.р.               
                      
Доставити: 
1. Евиденцији и 
2. Архиви. 

 
27. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 

 

I 
 

 Покреће се поступак јавне набавке 
услуга одржавања интегралног програмског 
пакета „Finova“ – модул за обрачун плата, 
кадровска евиденција, стална средства и 
програма за канцеларијско пословање, 
електронску писарницу и подршку раду 
Центрa за пружање услуга грађанима - 
„Docunova“. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 4.200,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2020. годину. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

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

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

 
Број: 02/5-404-23-1/20     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 05.03.2020.           Радо Савић, с.р. 

 
28. 

На основу члана 18. став 1) и члана 
90. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14), као и члана 9. 
Правилника oпштине Лопаре о јавним 
набавкама роба, услуга и радова („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 1/16) и члана 
4. став 3) Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре, број: 12/15) Начелник општине 
Лопаре, доноси  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке услуга 
дератизације на подручју општине Лопаре у 
2020. години. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност средстава за 
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реализацију јавне набавке износи 5.983,00 КМ 
без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2020. годину, са буџетске ставке 
412200 – „Услуге дератизације“. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

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

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

 
 

Број: 02/5-404-24-1/20      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 06.03.2020.            Радо Савић, с.р. 

 
29.                         

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке радова 
на изградњи вањске расвјете у Мјесној 
заједници Брусница, локалитет „Шашуља“ – 
Општина Лопаре. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.990,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2020. годину, са буџетске позиције 
412800 - „Заједничка комунална потрошња“. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

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

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

 
 

Број: 02/5-404-25-1/20      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 06.03.2020.            Радо Савић, с.р. 

 
30.                        
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-24-3/20 
Датум, 11.03.2020. године 
       
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума oпштине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 12/15), 
начелник општине Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке услуга 

дератизације на подручју општине Лопаре у 
2020. години, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ БИЈЕЉИНА, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 151/20 од 06.03.2030. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана, 
09.03.2020. године и заведена под бројем: 
02/5-1016. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.970,00 КМ, без ПДВ-а, (словима: 
петхиљададеветстотинаседамдесет и 00/100 
конвертибилних марака). Изабрани понуђач 
се не налази у систему ПДВ-а. 

 
Члан 3. 

Приједлог уговора о набавци 
доставиће се на потпис изабраном понуђачу 
из члана 1. ове Одлуке. 
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Члан 4. 
 За извршење ове Одлуке задужује се и 
овлашћује Одсјек за инспекцијске послове 
општине Лопаре. 
 

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 
истовремено са упућивањем исте понуђачу 
који је учествовао у поступку јавне набавке 
(члан 70. став 6) Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке услуга 
дератизације на подручју општине Лопаре у 
2020. години покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-24-1/20 
од 06.03.2020. 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 5.983,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ 
БИЈЕЉИНА, 06.03.2020. 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. 
  
      
        Н А Ч Е Л Н И К 

        Радо Савић, с.р. 

 
31.                         
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
        Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-21-4/20 
Датум, 06.03.2020. године 
 

На основу члана 64. став 1) тачка (а), 
члана 70. став 1), 3) и 6) Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14), те одредби 
Правилника о поступку додјеле уговора о 
услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 
66/16), Начелник општине Лопаре, доноси  
 

О Д Л У К У 
о додјели уговора у поступку набавке 

услуга из Анекса II дио Б Закона о јавним 
набавкама 

 
I 

Овом Одлуком додјељује се уговор 
понуђачу УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА - 
ГОСТИОНИЦА „HELVETIA“ ЛОПАРЕ, за 
пружање угоститељских услуга током периода 
наведеног у Позиву за достављање понуда, 
који је објављен на web страници општине 
Лопаре, а према достављеној понуди 
понуђача.  
 

II 
 Сваки рачун за извршену услугу 
сматраће се уговором. Уговор са понуђачем 
из члана 1. ове Одлуке закључиће се под 
сљедећим условима: 

- Према цијена (званичном цјеновнику) 
понуђача; 

- Услуге ће се пружати сукцесивно у 
току уговорног периода, према 
стварним потребама уговорног органа; 

- Плаћање ће се вршити у року од 30 
дана од дана испостављене фактуре 
или другог облика плаћања за 
извршену услугу. 

 
III 

Ова Одлука ступа на снагу по истеку 
рока за жалбу 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). 
 
 
            
                Н А Ч Е Л Н И К 
    Радо Савић, с.р.                            
            
  
Доставити: 

4. Понуђачима х1, 
5. Евиденцији и 
6. Архиви. 

_______________________________________ 
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32. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-23-3/20 
Датум, 12.03.2020. године 
      
   
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке услуга одржавања 

интегралног програмског пакета „Finova“ – 
модул за обрачун плата, кадровска 
евиденција, стална средства и програма за 
канцеларијско пословање, електронску 
писарницу и подршку раду Центрa за пружање 
услуга грађанима - „Docunova“, одлучено је да 
се уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ITINERIS“ ТУЗЛА, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 08-03-АС-
П/2020 од 11.03.2020. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана, 
12.03.2020. године и заведена под бројем: 
02/5-1100. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
4.200,00 КМ, без ПДВ-а, односно 4.914,00 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
четирихиљадедеветстотиначетрнаест 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 финансије и 
Одјељење за општу управу. 
 

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 
одржавања интегралног програмског пакета 
„Finova“ – модул за обрачун плата, кадровска 
евиденција, стална средства и програма за 
канцеларијско пословање, електронску 
писарницу и подршку раду Центра за пружање 
услуга грађанима - „Docunova“ покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-23-1/20 од 05.03.2020. 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 4.200,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ITINERIS“ ТУЗЛА, 
09.03.2020. 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.  
 
      
            Н А Ч Е Л Н И К 

            Радо Савић, с.р. 

 
33.                 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
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 Покреће се поступак набавке радова 
на уређењу трасе и насипању некатегорисаних 
путева у Мјесној заједници Прибој, на двије 
локације: од куће Душана Томића до куће 
Млађена Стевановића (дужина 100,00 m

1
, 

ширина планума 3,60 m
1
) и у засеоку Сријемци 

до гробља (дужина 500,00 m
1
, ширина планума 

3,60 m
1
). 

 
II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.960,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2020. годину. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

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

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

 
 

Број: 02/5-404-26-1/20   Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 13.03.2020.         Радо Савић, с.р. 

 
34.                        
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-22-3/20 
Датум, 16.03.2020. године 
       
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке услуга организације 

свечаности поводом додјеле признања 
најуспјешнијим привредним субјектима и 

правним лицима са подручја Општине Лопаре 
(Дом здравља Лопаре, „Termal INT“ д.о.о. 
Лопаре, „Смиљевац пром“ д.о.о. Смиљевац, 
„Fructum“ д.о.о. Лопаре и воденичар Анђелко 
Делић), као и афирмација и промоција 
потенцијала Општине Лопаре, одлучено је да 
се уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА 
ТРГОВИНУ, МАРКЕТИНГ И ПРОПАГАНДУ 
„MEDIA – INVENT“ НОВИ САД, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 01-2020 од 09.03.2020. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана, 
12.03.2020. године и заведена под бројем: 
02/5-1099. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
6.000,00 КМ, без ПДВ-а, (словима: 
шестхиљада 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 Стручна служба начелника 
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 
организације свечаности поводом додјеле 
признања најуспјешнијим привредним 
субјектима и правним лицима са подручја 
Општине Лопаре (Дом здравља Лопаре, 
„Termal INT“ д.о.о. Лопаре, „Смиљевац пром“ 
д.о.о. Смиљевац, „Fructum“ д.о.о. Лопаре и 
воденичар Анђелко Делић), као и афирмација 
и промоција потенцијала Општине Лопаре, 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-22-1/20 од 
05.03.2020. 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. 
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 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ, 
МАРКЕТИНГ И ПРОПАГАНДУ „MEDIA – 
INVENT“ НОВИ САД, 05.03.2020. 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.  
 
      
            Н А Ч Е Л Н И К 

            Радо Савић, с.р. 

 
35.                 

На основу члана 18. став 1) и члана 90. 
Закона о јавним набавкама 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 о н о с и  
 
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке услуга 
израде Зонинг плана приступне саобраћајнице 
до подручја посебне намјене туристичко – 
рекреационо – излетничког центра „Бусија“, 
Општина 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 2020. годину. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 
 

 

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

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

 
Број: 02/5-404-27-1/20       Н А Ч Е Л Н И К 

Датум, 16.03.2020.             Радо Савић, с.р. 

 
36.                                                 
             На основу члана 18. став 1) и члана 
90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 
9. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 1/16) и члана 4. став 3. 
Правилника о поступку директног споразума 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
12/15) начелник општине Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак јавне набавке 
услуга израде Главног пројекта зграде 
аутобуске станице у Лопарама. Бруто 
површина зграде треба да износи цца 600 m

2
. 

 
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 2020. годину. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

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

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

 
Број: 02/5-404-28-1/20     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 18.03.2020.           Радо Савић, с.р. 
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37.                       
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-26-3/20 
Датум, 18.03.2020. године   
      
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке радова на уређењу 

трасе и насипању некатегорисаних путева у 
Мјесној заједници Прибој, на двије локације: од 
куће Душана Томића до куће Млађена 
Стевановића (дужина 100,00 m

1
, ширина 

планума 3,60 m
1
) и у засеоку Сријемци до 

гробља (дужина 500,00 m
1
, ширина планума 

3,60 m
1
), одлучено је да се уговор додијели 

Понуђачу УСЛУЖНО - РОВОКОПАЧКА 
ДЈЕЛАТНОСТ „ИСКОП НЕГО“ ПРИБОЈ, 
након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 1/20 од 18.03.2020. године, која 
је у Уговорном органу запримљена дана, 
18.03.2020. године и заведена под бројем: 
02/5-1197. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.957,40 КМ без ПДВ-а (словима: 
петхиљададеветстотинапедесетседам и 
40/100 конвертибилних марака). Изабрани 
понуђач се не налази у систему ПДВ-а. 
 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 
истовремено са упућивањем исте понуђачу 
који је учествовао у поступку јавне набавке 

(члан 70. став 6) Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
уређењу трасе и насипању некатегорисаних 
путева у Мјесној заједници Прибој, на двије 
локације: од куће Душана Томића до куће 
Млађена Стевановића (дужина 100,00 m

1
, 

ширина планума 3,60 m
1
) и у засеоку 

Сријемци до гробља (дужина 500,00 m
1
, 

ширина планума 3,60 m
1
), покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-26-1/20 од 13.03.2020. 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 5.960,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу УСЛУЖНО - РОВОКОПАЧКА 
ДЈЕЛАТНОСТ „ИСКОП НЕГО“ ПРИБОЈ, дана 
13.03.2020. 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. 
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 

   Радо Савић, с.р. 

 
38.                    
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-27-3/20 
Датум, 20.03.2020. године 
       
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
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О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке услуга израде 

Зонинг плана приступне саобраћајнице до 
подручја посебне намјене туристичко – 
рекреационо – излетничког центра „Бусија“, 
Општина 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/20 од 18.03.2020. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана, 19.03.2020. године и заведена под 
бројем: 02/5-1211. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.983,00 КМ, без ПДВ-а, односно 7.000,11 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљада и 11/100 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 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 приступне саобраћајнице до 
подручја посебне намјене туристичко – 
рекреационо – излетничког центра „Бусија“, 
Општина Лопаре, покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-27-1/20 од 16.03.2020. 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, 
17.03.2020. 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.  
 
      
            Н А Ч Е Л Н И К 

            Радо Савић, с.р. 

 
39.                 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-29-3/20 
Датум, 24.03.2020. године   
     
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке услуга чишћења 

јавних површина на подручју насељеног 
мјеста Лопаре (чишћење шута и прашине са 
коловоза и пјешачких површина), како би се 
спријечило ширење заразе усред новонастале 
ванредне ситуације проузроковане вирусом 
COVID - 19, одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу ПОЉОПРИВРЕДНО УСЛУЖНО 
ЗАНАТСКА ЗАДРУГА „МАЈЕВИЦА – 
ТОБУТ“ са п.о. ЛОПАРЕ, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 2/20 од 
23.03.2020. године. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
6.000,00 КМ, без ПДВ-а, односно 7.020,00 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
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седамхиљададвадесет конвертибилних 
марака и 00/100).  

 
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 Одјељење 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 
чишћења јавних површина на подручју 
насељеног мјеста Лопаре (чишћење шута и 
прашине са коловоза и пјешачких површина), 
како би се спријечило ширење заразе усред 
новонастале ванредне ситуације 
проузроковане вирусом COVID - 19 покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-29-1/20 од 20.03.2020. 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 ПОЉОПРИВРЕДНО УСЛУЖНО 
ЗАНАТСКА ЗАДРУГА „МАЈЕВИЦА – ТОБУТ“ са 
п.о. ЛОПАРЕ, дана 20.03.2020. 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. 
      
                Н А Ч Е Л Н И К 

    Радо Савић, с.р. 

 

40. 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
        Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-12-9/20 
Датум: 25.03.2020. године 
 

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

 
О  Д  Л  У  К  У  

о избору најповољнијег понуђача 
 

I 
Прихвата се Препорука Комисије за 

јавне набавке, број: 02/5-404-12-8/20 од 
23.03.2020. године да се уговор за набавку и 
испоруку  каменог агрегата - сепарације 
(фракције 0,00 – 60,00 mm) за потребе 
санације макадамских застора на подручју 
општине Лопаре, додијели Понуђачу 
ПОЉОПРИВРЕДНО УСЛУЖНО ЗАНАТСКА 
ЗАДРУГА „МАЈЕВИЦА – ТОБУТ“ са п.о. 
ЛОПАРЕ, на основу понуде, број: 1/20 од 
26.02.2020. године, која је у Уговорном органу 
запримљена дана, 26.02.2020. године и 
заведена под бројем: 02/5-852. 

 
II 

Укупна вриједност предметне набавке, 
након проведене Е - аукције износи 87.500,00 
КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 102.375,00 
КМ са урачунатим ПДВ-ом 
(стотинудвијехиљадетристотинеседамдесетпе
т и 00/100 конвертибилних марака). 

 
III 

 Изабрани понуђач је у саставу своје 
понуде доставио сву документацију која је 
тражена тендерском документацијом, чиме се 
ослободио обавезе накнадног достављања 
исте. 
 

IV 
Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном Понуђачу 
након истека рока од 15 (петнаест) дана, 
рачунајући од дана када су сви понуђачи 
обавијештени о избору најповољније понуде, 
у складу са чланом 72. став 1) Закона о јавним 
набавкама. 
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V 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се на web-страници 
општине Лопаре, истовремено с упућивањем 
понуђачима који су учествовали у поступку 
јавне набавке, у складу са Закона о јавним 
набавкама. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Поступак набавке и испоруке каменог 

агрегата - сепарације (фракције 0,00 – 60,00 
mm) за потребе санације макадамских застора 
на подручју општине Лопаре, покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-12-1/20 од 05.02.2020. године. 

Јавна набавка проведена је путем 
Отвореног поступка. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 
15-1-1-5-3-8/20 објављено је на Порталу јавних 
набавки дана 05.02.2020. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 136.538,00  КМ, без ПДВ-а. 

 
Уговорни орган објавио је Тендерску 

документацију на Порталу јавних набавки, 
дана 05.02.2020. године.  

Тендерску документацију са Портала 
јавних набавки преузело је укупно 12 
(дванаест) понуђача.  

Комисија за јавне набавке именована 
је Рјешењем Начелника Општине, број: 02/5-
404-12-2/20 од 05.02.2020. године, са задатком 
да проведе поступак јавне набавке у складу са 
Законом о јавним набавкама БиХ, те да 
Препоруку уговорном органу за доношење 
одлуке о избору најповољнијег понуђача или 
одлуке о поништењу поступка јавне набавке. 

На адресу Уговорног органа 
благовремено су пристигле 4 (четири) понуде и 
то: 

- ПУЗЗ „МАЈЕВИЦА - ТОБУТ“ са п.о. 
ЛОПАРЕ,  

- „РИМЕС - ПРОМ“ Д.О.О. ГРАДАЧАЦ, 
- „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ Д.О.О. ЧЕЛИЋ и 
- „GALAX“ Д.О.О. ДОЊИ ЖАБАР.  

Комисија је извршила јавно отварање 
пристиглих понуда, дана 27.02.2020. године у 
11:30

h
 уз присуство представника понуђача 

„Араповац путеви“ д.о.о. Челић, „Galax“ д.о.о. 
Доњи Жабар и ПУЗЗ „Мајевица – Тобут“ са п.о. 
Лопаре. Записник са отварања понуда је 
благовремено достављен свим понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне набавке. 

Комисија за јавне набавке доставила је 
Начелнику Општине Записник о оцјени понуда, 
број: 02/5-404-12-7/20 од 19.03.2020. године и 
Препоруку о избору најповољнијег понуђача 
(Извјештај о раду), број: 02/5-404-12-8/20 од 
23.03.2020. године, у предметном поступку 
јавне набавке. 

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

 да је укупан број пристиглих понуда 4 
(четири); 

 да је благовремено запримљено 4 
(четири) понуде; 

 да је неблаговремено запримљено 0 
(нула) понуда; 

 Понуде понуђача „Араповац путеви“ 
д.о.о. Челић, ПУЗЗ „Мајевица – Тобут“ 
са п.о. Лопаре и „Galax“ д.о.о. Доњи 
Жабар испуњавају све услове тражене 
у тендерској документацији и исте 
могу бити предмет вредновања; 

 Понуда понуђача „Римес - Пром“ д.о.о. 
Градачац није прихватљива из 
сљедећих разлога:  

- Странице понуде нису нумерисане у 
складу са тендерском документацијом. 
Наведени понуђач је нумерисао листове, а не 
странице понуде што се сматра мањим 
одступањем. Међутим, понуђач је пропустио 
да нумерише прва два листа, на којима се 
налази одређени текст, него је нумерацију 
понуде започео тек од трећег листа, чиме је 
потпуно нарушио правило одржавања 
континуитета нумерисања и његова понуда 
није прихватљива према према облику, 
садржају и потпуности; 

- Уговорни орган је тачком 3.5. 
Тендерске документације предвидио услове 
техничке и професионалне способности. Тако 
су понуђачи били дужни доказати успјешно 
искуство у реализацији најмање 1 (једног) или 
више уредно извршена уговора, чији су 
карактер и комплексност исти или слични 
предметној набавци, минималне укупне 
уговорене вриједности једнаке процијењеној 
вриједности набавке, за период не дужи од 3 
(три) године збирно (рачунајући од дана 
објаве обавјештења о набавци) или од датума 
регистрације, односно почетка пословања, ако 
је понуђач регистрован, односно почео са 
радом прије мање од 3 (три) године. Као доказ 
понуђачи су били дужни доставити списак 
извршених уговора који садржи уговоре 
минималне укупне уговорене вриједности 
једнаке процијењеној вриједности набавке, за 
период не дужи од 3 (три) године збирно 
(рачунајући од дана објаве обавјештења о 
набавци) или од датума регистрације, 
односно почетка пословања, ако је понуђач 
регистрован, односно почео да ради прије 
мање од 3 (три) године. Поред списка 
извршених уговора, понуђачи су били дужни 
доставити и потврде о уредно извршеним 
уговорима које су издали наручиоци (крајњи 
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корисници - купци), чија је укупна уговорена 
вриједност једнака процијењеној вриједности 
јавне набавке. Понуђач је доставио потврду о 
успјешној реализацији уговора. Из садржаја 
потврде се може закључити да је наведени 
понуђач сам себи издао потврду, јер је себе 
навео као наручиоца. Тачније, у потврди нигдје 
нису наведени подаци о купцу са којим је 
понуђач „Римес - Пром“ д.о.о. Градачац 
закључио уговор и који је требао и да изда 
потврду да је уговор успјешно реализован. На 
основу достављене потврде јасно је да је 
понуђач сам себи издао потврду о успјешној 
реализацији уговора и исту на крају само 
овјерио печатом понуђача „Јаблан“ д.о.о. 
Сребреник, чиме понуђач није доказао своју 
техничку и професионалну способност на 
начин како је тражено тендерском 
документацијом. 

- У Анексу 5 – Изјава о испуњености 
услова из члана 47. на страни 12 понуде 
понуђач је пропустио да наведе број 
обавјештења о јавној набавци на мјесту које је 
за то предвиђено и представља обавезан дио 
изјаве, у складу са Упутством за припрему 
модела тендерске документације и понуда 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, 
број: 90/14 и 20/15). 

 
Понуда понуђача „Римес - Пром“ д.о.о. 

Градачац не испуњава услове тражене 
тендерском документацијом и иста се одбацује 
у складу са чланом 68. став 4) тачка (и) Закона 
о јавним набавкама Босне и Херцеговине. 

 

 да је проведена Е – аукција путем 
информационог система Е – набавке, дана 
18.03.2020. године са почетком у 13h. На Е – 
аукцију су позвани квалификовани понуђачи. 

 
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 јавне набавке. 

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, интерним актима и 
Тендерском документацијом. Увидом у 
приложену документацију, неспорно је да је 
изабрани понуђач, након проведене Е – 
аукције, најбоље оцијењен због најниже 
цијене, како слиједи: 
 

Ред. 
број 

Назив / име 
понуђача 

Понуђен
а цијена 

(без 
ПДВ-а) 

Преф. 
трет
ман 
5% 

3)  

ПУЗЗ 
„МАЈЕВИЦА - 
ТОБУТ“  
са п.о. ЛОПАРЕ 

87.500,00 
КМ 

83.125
,00 
КМ 

4)  

 
„GALAX“ Д.О.О. 
ДОЊИ ЖАБАР 

88.000,00 
КМ 

83.600
,00 
КМ 

5)  

„АРАПОВАЦ 
ПУТЕВИ“  
Д.О.О. ЧЕЛИЋ 

150.200,0
0 КМ 

не 
подли
јеже 

 
Комисија је упоређивањем почетне 

цијене понуђача ПУЗЗ „Мајевица – Тобут“ са 
п.о. Лопаре са цијеном која је постигнута 
након завршене Е-аукције утврдила да је 
наведени понуђач укупну цијену своје понуде 
умањио у процентуалном износу од 35,66%. 

 
 Из наведених разлога, примјеном 
одредби члана 64.став 1) тачка (б) Закона о 
јавним набавкама БиХ („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14) одлучено је као у 
диспозитиву. 
 

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. 

 
         
        Н А Ч Е Л Н И К 
                Радо Савић, с.р.                   
                              
Доставити: 
1. „Римес пром“ д.о.о. Градачац, 
2. „Араповац путеви“ д.о.о. Челић,  
3. ПУЗЗ „Мајевица – Тобут“ са п.о. Лопаре, 
4. „Galax“ д.о.о. Доњи Жабар, 
5. Евиденцији и 
6. Архиви. 

 
41. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке радова 
инжењерскогеолошких, хидрогеолошких и 
сеизмолошких истраживања терена за потребе 
пројектовања и изградње саобраћајнице од 
магистралног пута М18 (Бијељина – Тузла) до 
локације туристичко - рекреационо - 
излетничког центра „Бусија“. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 2.700,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2020. годину. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

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

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

 
 

Број: 02/5-404-31-1/20      Н А Ч Е Л Н И К 

Датум, 25.03.2020.            Радо Савић, с.р. 

 
42. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке радова 
на рашчишћавању терена и изради армирано - 

бетонског зида на локацији чесме „Свети 
Сава“, код Основне школе у Лопарама. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2020. годину. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

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

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

 
 

Број: 02/5-404-32-1/20      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 26.03.2020.             Радо Савић, с.р. 

 
43.                                       
              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 о н о с и  
 
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке услуга 
израде урбанистичко - техничких услова за 
измјештање регионалног пута из улице Цара 
Душана у улицу Николе Пашића у Лопарама. 
 

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 2020. годину. 
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III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

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

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

 
 

Број: 02/5-404-33-1/20       Н А Ч Е Л Н И К 

Датум, 26.03.2020.             Радо Савић, с.р. 

 
44. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-30-3/20 
Датум, 27.03.2020. године 
       
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке радова на 

насипању примарног локалног пута у 
насељеном мјесту Пирковци, засеок 
„Тисовица“, непосредно после моста на ријеци 
Гњици, одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „МР ЈОВИЋ“ ЛОПАРЕ, 
након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 01/20 од 26.03.2020. године, 
која је у Уговорном органу запримљена дана, 
26.03.2020. године и заведена под бројем: 
02/5-1284. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
6.000,00 КМ, без ПДВ-а (словима: шестхиљада 
и 00/100 конвертибилних марака). Изабрани 
понуђач није ПДВ обвезник. 

 
 

Члан 3. 
Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 
из члана 1. ове Одлуке. 

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Поступак јавне набавке радова на 
насипању примарног локалног пута у 
насељеном мјесту Пирковци, засеок 
„Тисовица“, непосредно после моста на ријеци 
Гњици, покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-30-1/20 
од 24.03.2020. године. 

Јавна набавка је проведена у складу 
са чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који 
се односи на поступак Директног споразума. 

Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 

Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „МР ЈОВИЋ“ ЛОПАРЕ, 
дана 24.03.2020. 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. 
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 

   Радо Савић, с.р. 
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45. 
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 о н о с и  
 
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке услуга 
израде Главног пројекта пута за Бусију, 
дионица од магистралног пута М – 18 
(Бијељина – Тузла) преко Ракића до 
раскрснице на Ливадама, у дужини од 2.730 
метара. 
 

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 2020. годину. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

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

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

 
 

Број: 02/5-404-34-1/20       Н А Ч Е Л Н И К 

Датум, 27.03.2020.             Радо Савић, с.р. 

 
46.                            

РЕПУБЛИКА СРПСК     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-32-3/20 
Датум, 30.03.2020. године   
      

 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке радова на 

рашчишћавању терена и изради армирано - 
бетонског зида на локацији чесме „Свети 
Сава“, код Основне школе у Лопарама, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
ЛОПАРЕ, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 46/20 од 27.03.2020. 
године, а која је у Уговорном органу 
запримљена дана 30.03.2020. године и 
заведена под бројем: 02/5-1319. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.989,92 КМ без ПДВ-а, односно 7.008,21 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљадаосам конвертибилних марака и 
21/100).  
 

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 Одјељење за просторно уређење 
и стамбено – комуналне послове општине 
Лопаре. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
рашчишћавању терена и изради армирано - 
бетонског зида на локацији чесме „Свети 
Сава“, код Основне школе у Лопарама, 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-32-1/20 од 
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26.03.2020. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, 
дана 26.03.2020. 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.  
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 

   Радо Савић, с.р. 

 
47. 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
        Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-17-10/20 
Датум: 31.03.2020. године 
 

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

 
О  Д  Л  У  К  У  

о избору најповољнијег понуђача 
 

I 
Прихвата се Препорука Комисије за 

јавне набавке, број: 02/5-404-17-9/20 од 
27.03.2020. године да се уговор за набавку 
земљаних радова на локалном путу (од 
магистралног пута М-18 – Бусија), дионица: 
Петковићи – Бусија, од стационаже 5 + 300 до 
стационаже 6 + 790, дужине 1.490 m

1
, ширина 

планума 8 m
1
, додијели Понуђачу ДРУШТВО 

СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, на основу 
понуде, број: 33/20 од 28.02.2020. године, која 
је у Уговорном органу запримљена дана, 
11.03.2020. године и заведена под бројем: 
02/5-1095. 

 
II 

Укупна вриједност предметне набавке, 
након проведене Е - аукције износи 41.472,40 
КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 48.522,71 
КМ са урачунатим ПДВ-ом 
(четрдесетосамхиљадапетстотинадвадесетдв
а и 71/100 конвертибилних марака). 

 
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 1) тачке од (а) до (д), а у вези 
става 2) истог члана 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 ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 
истовремено с упућивањем понуђачима који 
су учествовали у поступку јавне набавке, у 
складу са чланом 70. став 6) Закона о јавним 
набавкама БиХ. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Поступак набавке земљаних радова 

на локалном путу (од магистралног пута М-18 
– Бусија), дионица: Петковићи – Бусија, од 
стационаже 5 + 300 до стационаже 6 + 790, 
дужине 1.490 m

1
, ширина планума 8 m

1
, 
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покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-17-1/20 од 
21.02.2020. године. 

Јавна набавка проведена је путем 
Отвореног поступка. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 
15-1-3-12-3-9/20 објављено је на Порталу 
јавних набавки дана 21.02.2020. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 42.735,00 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган објавио је Тендерску 
документацију на Порталу јавних набавки, 
дана 21.02.2020. године.  

Тендерску документацију са Портала 
јавних набавки преузело је укупно 9 (девет) 
понуђача.  

Комисија за јавне набавке именована 
је Рјешењем Начелника Општине, број: 02/5-
404-17-2/20 од 21.02.2020. године, са задатком 
да проведе поступак јавне набавке у складу са 
Законом о јавним набавкама БиХ, те да 
Препоруку уговорном органу за доношење 
одлуке о избору најповољнијег понуђача или 
одлуке о поништењу поступка јавне набавке. 

На адресу Уговорног органа 
благовремено су пристигле 3 (три) понуде и то: 

- „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ Д.О.О. ЧЕЛИЋ 
- „БИЈЕЉИНА ПУТ“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 
- „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ 

Комисија је извршила јавно отварање 
пристиглих понуда, дана 11.03.2020. године у 
11:30

h
 уз присуство представника понуђача 

„Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре. Записник са 
отварања понуда је благовремено достављен 
свим понуђачима који су учествовали у 
поступку јавне набавке. 

Комисија је извршила провјеру 
комплетности и исправности понуда, на начин 
да су провјерени начин увезивања, примјена 
прописане форме докумената који су саставни 
дио понуде, потпис понуде и овјера, те је 
извршен преглед и провјера образаца и свих 
осталих докумената. На основу извршене 
провјере Комисија је утврдила да су сви 
понуђачи доставили уредне понуде у складу са 
захтјевима тендерске документације, те да не 
постоје разлози за одбацивање понуде било 
којег од понуђача. 

Вршећи рачунску контролу понуда, 
Комисија је утврдила да је понуда 
прворангираног понуђача „Интеграл МЦГ“ 
д.о.о. Лопаре за више од 20% нижа од цијене 
другорангиране прихватљиве понуде (за око 
34%), те је на основу наведеног испуњен услов 
за обавезно тражење образложења 
неприродно ниске цијене, на основу члана 17. 
став 7) тачка (б) Упутства за припрему модела 
тендерске документације и понуда. Комисија 
за јавне набавке упутила је наведеном 
понуђачу захтјев за образложење понуђене 
цијене. Наведени понуђач је у остављеном 

року доставио образложење цијене, под 
бројем: 45/20, које је Комисија оцијенила као 
прихватљиво за Уговорни орган. Упућени 
захтјев и достављено образложење чине 
саставни дио ове Одлуке. 

Поступак Е-аукције заказан је за дан 
27.03.2020. године са почетком у 14

h
 и исти је 

према Извјештају Агенције за јавне набавке 
трајао до 14:15

h
. Након преузетог Извјештаја о 

току и завршетку Е-аукције, Комисија за јавне 
набавке сачинила је Записник о оцјени 
понуда, број: 02/5-404-17-8/20 од 27.03.2020. 
године који је заједно са Препоруком о избору 
најповољнијег понуђача (Извјештај о раду), 
број: 02/5-404-17-9/20 од 27.03.2020. године 
доставила Начелнику Општине. 

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

 да је укупан број пристиглих понуда 3 
(три); 

 да је благовремено запримљено 3 (три) 
понуде; 

 да је неблаговремено запримљено 0 
(нула) понуда; 

 Понуде понуђача „Араповац путеви“ 
д.о.о. Челић, „Бијељина пут“ д.о.о. 
Бијељина и „Интеграл МЦГ“ д.о.о. 
Лопаре испуњавају све услове тражене 
у тендерској документацији и исте могу 
бити предмет вредновања. 

 да је проведена Е – аукција путем 
информационог система Е – набавке, дана 
27.03.2020. године са почетком у 14h. На Е – 
аукцију су позвани квалификовани понуђачи. 

 
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 јавне 
набавке. 
 

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, интерним актима и 
Тендерском документацијом. Увидом у 
приложену документацију, неспорно је да је 
изабрани понуђач, након проведене Е – 
аукције, најбоље оцијењен због најниже 
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цијене, како слиједи: 
 

Р. 
бр. 

Назив / име 
понуђача 

Понуђена 
цијена 

(без ПДВ-а) 

Проценат 
умањења 

укупне цијене 
након 

завршене Е - 
аукције 

Цијена 
умањена 
за преф. 
третма

н  
5% 

1)  
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
Д.О.О. ЛОПАРЕ 

41.472,40 
КМ 0% 

39.398,78 
КМ 

2)  

„АРАПОВАЦ 
ПУТЕВИ“ Д.О.О. 
ЧЕЛИЋ 

63.109,30 
КМ 0% 

59.953,84 
КМ 

3)  

„БИЈЕЉИНА ПУТ“ 
Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА 

77.442,60 
КМ 0% 

73.570,47 
КМ 

 
 Из наведених разлога, примјеном 
одредби члана 64. став 1) тачка (б) Закона о 
јавним набавкама БиХ („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14) одлучено је као у 
диспозитиву. 
 

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. 
 
         
        Н А Ч Е Л Н И К 
                                            Радо Савић, с.р.                  
                              
Доставити: 
1. „Араповац путеви“ д.о.о. Челић, 
2. „Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина,  
3. „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре, 
4. Евиденцији и 
5. Архиви. 

 
48. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-33-3/20 
Датум, 31.03.2020. године 
       
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 

Члан 1. 
У поступку набавке услуга израде 

урбанистичко - техничких услова за 
измјештање регионалног пута из улице Цара 
Душана у улицу Николе Пашића у Лопарама, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ ДРУШТВО 
СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
БИЈЕЉИНА, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 1-140/20 од 
30.03.2020. године, која је у Уговорном органу 
запримљена дана 31.03.2020. године и 
заведена под бројем: 02/5-1333. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.928,00 КМ, без ПДВ-а, односно 6.935,76 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
шестхиљададеветстотинатридесетпет и 
76/100 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 услуга израде 
урбанистичко - техничких услова за 
измјештање регионалног пута из улице Цара 
Душана у улицу Николе Пашића у Лопарама 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-33-1/20 од 
26.03.2020. 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 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 
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ГРАДА“ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ БИЈЕЉИНА, 27.03.2020. 
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.  
 
      
       Н А Ч Е Л Н И К 
       Радо Савић, с.р. 

 
49.                        

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

ОДЛУКУ  
о покретању поновљеног поступка јавне 

набавке  
 

I 
 Овом Одлуком покреће се поновљени 
поступак набавке меса и месних прерађевина 
за спремање топлог оброка запосленима у 
Општинској управи општине Лопаре, према 
ЈРЈН: 15110000-2 – месо. 
 Поступак јавне набавке се проводи 
путем система „Е – набавке“, на Порталу 
www.ejn.gov.ba. 
  

II 
 Вриједност јавне набавке из тачке I ове 
Одлуке процјењује се у износу од 31.000,00 
КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се из планираних 
буџетских средстава општине Лопаре за 2020. 
и 2021. годину, са економског кода 411200 
„Накнаде трошкова запослених“. 
 

III 
 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак по Конкурентском захтјеву за 
достављање понуда, уз провођење е – аукције. 

Поступак јавне набавке спровешће се у 

складу са Законом о јавним набавкама, 
подзаконским актима и интерним актима 
уговорног органа. 

Обавјештење о набавци објавиће се 
на Порталу Агенције за јавне набавке БиХ. 
 Поступак јавне набавке ће спровести 
Комисија за јавне набавке, која ће се 
именовати посебним рјешењем. 

 
IV 

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

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

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

 
Број: 02/5-404-35-1/20    Н А Ч Е Л Н И К 

Датум, 31.03.2020.          Радо Савић, с.р. 

 
50.                            
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-31-3/20 
Датум, 31.03.2020. године 
      
   
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке радова 

инжењерскогеолошких, хидрогеолошких и 
сеизмолошких истраживања терена за 
потребе пројектовања и изградње 
саобраћајнице од магистралног пута М18 
(Бијељина – Тузла) до локације туристичко - 
рекреационо - излетничког центра „Бусија“, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „IRM – Bor“ ЗВОРНИК, 
након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 47/20 од 30.03.2020. године, 
која је у Уговорном органу запримљена дана, 

http://www.ejn.gov.ba/
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31.03.2020. године и заведена под бројем: 
02/5-1334. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
2.700,00 КМ, без ПДВ-а, односно 3.159,00 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
трихиљадестотинупедесетдевет 
конвертибилних марака и 00/100).  

 
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 радова 
инжењерскогеолошких, хидрогеолошких и 
сеизмолошких истраживања терена за потребе 
пројектовања и изградње саобраћајнице од 
магистралног пута М18 (Бијељина – Тузла) до 
локације туристичко - рекреационо - 
излетничког центра „Бусија“ покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-31-1/20 од 25.03.2020. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 2.700,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „IRM – Bor“ ЗВОРНИК, 
26.03.2020. 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.  
      
       Н А Ч Е Л Н И К 

       Радо Савић, с.р. 

 
51.                        

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке радова 
на изградњи асфалтног пута у Мјесној 
заједници Тобут, засеок Шакотићи и 
Манојловићи, дужине 70 m

1
, ширине 3 m

1
. 

 
II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2020. годину. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

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

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

 
 

Број: 02/5-404-36-1/20     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 02.04.2020.            Радо Савић, с.р. 
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52.                             
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-34-3/20 
Датум, 03.04.2020. године   
      
 На основу члана 64. став 1) тачка (б) и 
члана 70. став 1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке услуга израде 

Главног пројекта пута за Бусију, дионица од 
магистралног пута М – 18 (Бијељина – Тузла) 
преко Ракића до раскрснице на Ливадама, у 
дужини од 2.730 метара, одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА 
ГРАЂЕВИНСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ 
„ПЛАНИНВЕСТ“ БРЧКО, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 29-04/20 
од 01.04.2020. године, која је у Уговорном 
органу запримљена дана, 03.04.2020. године и 
заведена под бројем: 02/5-1371. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.800,00 КМ, без ПДВ-а, односно 6.786,00 КМ 
(шестхиљадаседамстотинаосамдесетшест и 
00/100 конвертибилних марака), са урачунатим 
ПДВ-ом.  
 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке услуга израде 
Главног пројекта пута за Бусију, дионица од 
магистралног пута М – 18 (Бијељина – Тузла) 
преко Ракића до раскрснице на Ливадама, у 
дужини од 2.730 метара, покренут је Одлуком 
о покретању поступка јавне набавке, број: 
02/5-404-34-1/20 од 27.03.2020. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу 
са чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који 
се односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ 
ИНЖЕЊЕРИНГ „ПЛАНИНВЕСТ“ БРЧКО, дана 
31.03.2020. 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. 
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 

   Радо Савић, с.р. 

 
53.                    
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-36-3/20 
Датум, 06.04.2020. године   
      
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
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Члан 1. 
У поступку набавке радова на 

изградњи асфалтног пута у Мјесној заједници 
Тобут, засеок Шакотићи и Манојловићи, 
дужине 70 m

1
, ширине 3 m

1
, одлучено је да се 

уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 51/20 од 06.04.2020. године, а која је у 
Уговорном органу запримљена дана 
06.04.2020. године и заведена под бројем: 
02/5-1393. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.999,00 КМ без ПДВ-а, односно 7.018,83 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљадаосамнаест конвертибилних 
марака и 83/100).  
 

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 Одјељење за просторно уређење и 
стамбено – комуналне послове општине 
Лопаре. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
изградњи асфалтног пута у Мјесној заједници 
Тобут, засеок Шакотићи и Манојловићи, 
дужине 70 m

1
, ширине 3 m

1
, покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-36-1/20 од 02.04.2020. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, 
дана 03.04.2020. 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.  
 
 
                                        Н А Ч Е Л Н И К 

        Радо Савић, с.р. 

 
54.      

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке радова 
на уређењу ријечног корита, ископу бунара и 
ископу септичке јаме у насељеном мјесту 
Прибој за потребе два стамбена објекта 
донирана од стране УНДП-а. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.885,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2020. годину. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 

Број: 02/5-404-38-1/20      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 09.04.2020.            Радо Савић, с.р. 

 
55.                             

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке робе – 
пакети са храном за помоћ становништву 
Општине Лопаре које је у стању социјалне 
потребе усљед настале пандемије изазване 
корона вирусом. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбиједиће се у буџету општине 
Лопаре за 2020. годину. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

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

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

 
Број: 02/5-404-39-1/20     Н А Ч Е Л Н И К 

Датум, 10.04.2020.           Радо Савић, с.р. 

 
56.                  

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 Елабората оправданости 
крчења шума и трајне промјене намјене 
шумског земљишта у сврху изградње подручја 
посебне намјене туристичко – рекреационо – 
излетничког центра „Бусија“, општина Лопаре. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке износи 5.900,00 
КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2020. годину. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

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

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

 
 
Број: 02/5-404-40-1/20     Н А Ч Е Л Н И К 

Датум, 14.04.2020.           Радо Савић, с.р. 

 
57.                           
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-38-3/20 
Датум, 15.04.2020. године   
      
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
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споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке радова на уређењу 

ријечног корита, ископу бунара и ископу 
септичке јаме у насељеном мјесту Прибој за 
потребе два стамбена објекта донирана од 
стране УНДП-а, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу АУТОПРЕВОЗНИК 
„ALEKSIĆ COMPANY“ БРЧКО, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 03/20 од 14.04.2020. године, а која је у 
Уговорном органу запримљена дана 
14.04.2020. године и заведена под бројем: 
02/5-1495. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.884,00 КМ без ПДВ-а. Изабрани понуђач се 
не налази у систему ПДВ-а. 
 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
уређењу ријечног корита, ископу бунара и 
ископу септичке јаме у насељеном мјесту 
Прибој за потребе два стамбена објекта 
донирана од стране УНДП-а, покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-38-1/20 од 09.04.2020. 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 5.885,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу АУТОПРЕВОЗНИК „ALEKSIĆ 
COMPANY“ БРЧКО, дана 10.04.2020. 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.  
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 

   Радо Савић, с.р. 

 
58. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-37-3/20 
Датум, 15.04.2020. године 
      
   
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума oпштине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 12/15), 
Начелник општине Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке услуга превоза 

ријечног шљунка и лапоровитог материјала на 
подручја мјесних заједница Општине Лопаре, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
АУТОПРЕВОЗНИК „ЈАНКОВИЋ МИЛИСАВ“ 
ЈАБЛАНИЦА, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 01/20 од 15.04.2020. 
године, која је у уговорном органу 
запримљена дана, 15.04.2020. године и 
заведена под бројем: 02/5-1505. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
6.000,00 КМ, без ПДВ-а (словима: 
шестхиљада и 00/100 конвертибилних 
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марака). Изабрани Понуђач се не налази у 
систему ПДВ-а. 

 
Члан 3. 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 
истовремено са упућивањем исте понуђачу 
који је учествовао у поступку јавне набавке 
(члан 70. став 6) Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Поступак јавне набавке услуга превоза 
ријечног шљунка и лапоровитог материјала на 
подручја мјесних заједница Општине Лопаре 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-37-1/20 од 
08.04.2020. 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 АУТОПРЕВОЗНИК „ЈАНКОВИЋ 
МИЛИСАВ“ ЈАБЛАНИЦА, 09.04.2020. 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.  
 
      
      Н А Ч Е Л Н И К 

      Радо Савић, с.р. 

 
 

59.                        
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-39-3/20 
Датум, 16.04.2020. године 
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  

 
О Д Л У К У  

о додјели уговора у поступку 
директног споразума 

 
Члан 1. 

У поступку набавке робе – пакети са 
храном за помоћ становништву Општине 
Лопаре које је у стању социјалне потребе 
усљед настале пандемије изазване корона 
вирусом, одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу ТРГОВИНСКА РАДЊА „ДАР“ 
ЛОПАРЕ, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 35/11/20 од 
15.04.2020. године, која је у уговорном органу 
запримљена дана, 16.04.2020. године и 
заведена под бројем: 02/5-1506. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.916,14 КМ, без ПДВ-а, односно 6.921,88 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
шестхиљададеветстотинадвадесетједан и 
88/100 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 Стручна служба начелника 
општине. 
 

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 
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 Поступак јавне набавке робе – пакети 
са храном за помоћ становништву Општине 
Лопаре које је у стању социјалне потребе 
усљед настале пандемије изазване корона 
вирусом покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-39-1/20 
од 10.04.2020. 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 ТРГОВИНСКА РАДЊА „ДАР“ 
ЛОПАРЕ, 13.04.2020. 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. 
 
      
               Н А Ч Е Л Н И К 

   Радо Савић, с.р. 

 
60.           
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-40-3/20 
Датум, 21.04.2020. године   
      
 
 На основу члана 64. став 1) тачка (б) и 
члана 70. став 1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке услуга израде 

Елабората оправданости крчења шума и 
трајне промјене намјене шумског земљишта у 

сврху изградње подручја посебне намјене 
туристичко – рекреационо – излетничког 
центра „Бусија“, општина Лопаре, одлучено је 
да се уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО 
СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ШУМА ПЛАН“ БАЊА ЛУКА, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 53-04/20 од 14.04.2020. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана, 
21.04.2020. године и заведена под бројем: 
02/5-1519. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.900,00 КМ, без ПДВ-а, односно 6.903,00 КМ 
(шестхиљададеветстотинатри конвертибилне 
марке и 00/100), са урачунатим ПДВ-ом.  
 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке услуга израде 
Елабората оправданости крчења шума и 
трајне промјене намјене шумског земљишта у 
сврху изградње подручја посебне намјене 
туристичко – рекреационо – излетничког 
центра „Бусија“, општина Лопаре, покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-40-1/20 од 14.04.2020. 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 5.900,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ШУМА ПЛАН“ БАЊА 
ЛУКА, дана 14.04.2020. године. 
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
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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. 
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 

   Радо Савић, с.р. 

 
61. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-41-3/20 
Датум, 22.04.2020. године   
      
 
 На основу члана 64. став 1) тачка (б) и 
члана 70. став 1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке услуга 

информисања и медијског праћења активности 
Општинске управе општине Лопаре, одлучено 
је да се уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО 
СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„АСТРА МЕДИА“ БИЈЕЉИНА, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 01-51/20 од 21.04.2020. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана, 
22.04.2020. године и заведена под бројем: 
02/5-1542. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
6.000,00 КМ, без ПДВ-а, односно 7.020,00 КМ 
(словима: седамхиљададвадесет 
конвертибилних марака и 00/100), са 
урачунатим ПДВ-ом.  
 

Члан 3. 
 Приједлог уговора о набавци 
доставиће се на потпис изабраном понуђачу из 

члана 1. ове Одлуке. 
 

Члан 4. 
 За извршење ове Одлуке задужује се 
и овлашћује Стручна служба начелника 
општине. 
 

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 
информисања и медијског праћења 
активности Општинске управе општине 
Лопаре, покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-41-1/20 
од 15.04.2020. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу 
са чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који 
се односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „АСТРА МЕДИА“ 
БИЈЕЉИНА, дана 15.04.2020. 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. 
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 

   Радо Савић, с.р. 

 
62.                    
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-42-3/20 
Датум, 27.04.2020. године    
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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 радова на 

изградњи темеља и темељне плоче на објекту 
гробљанске зграде коју ће користити мјештани 
засеока Миљановићи и Петрићи у Мјесној 
заједници Јабланица, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 61/20 од 24.04.2020. године, а која је у 
Уговорном органу запримљена дана 
27.04.2020. године и заведена под бројем: 
02/5-1583. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.993,53 КМ без ПДВ-а, односно 7.012,42 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљададванаест конвертибилних 
марака и 42/100).  
 

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 Одјељење за просторно уређење и 
стамбено – комуналне послове општине 
Лопаре. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
изградњи темеља и темељне плоче на објекту 
гробљанске зграде коју ће користити мјештани 
засеока Миљановићи и Петрићи у Мјесној 
заједници Јабланица, покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-42-1/20 од 23.04.2020. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу 
са чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који 
се односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 5.995,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
ЛОПАРЕ, дана 24.04.2020. 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.  
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 
   Радо Савић, с.р. 

 
63.                    

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке радова 
на изради хоризонталне саобраћајне 
сигнализације на подручју Општине Лопаре. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.990,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2020. годину. 
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III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

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

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

 
 

Број: 02/5-404-43-1/20      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 29.04.2020.            Радо Савић, с.р. 

 
64.                            
           На основу члана 43. Закона о буџетском 
систему Републике Српске – Пречишћени 
текст („Службени гласник РС“, број: 52/14, 
103/15, и 15/16), члана 67. и 88. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
  Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Жељку 
Попадићу из Бруснице за трошкове лијечења. 

 
II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-370/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 28.02.2020.          Радо Савић, с.р. 

65. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 8/10), Начелник општине 
Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
  Одобравају се средства, у износу од 
250,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на 
терет позиције буџетска резерва 372200, 
Ковиљки Чворо из Веселиновца за трошкове 
лијечења. 

 
II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-737/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 28.02.2020.             Радо Савић, с.р. 

 
66. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 8/10), Начелник општине 
Лопаре  д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
59,96 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
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позиције буџетска резерва 416129, Вељку 
Спасојевићу из Вукосаваца на име 
једнократног робног давања – пакета. 

 
II 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
 

III 
 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број: 02/1-400-1/7     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 06.03.2020.          Радо Савић, с.р. 

 
67.   

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
           Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Вељку 
Спасојевићу из Вукoсоваца за трошкове 
лијечења. 

 
II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 
 
 

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

 
Број: 02/1-635/20        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 17.03.2020.          Радо Савић, с.р. 

 
68. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 8/10), Начелник општине 
Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
  Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на 
терет позиције буџетска резерва 372200, 
Радици Марић из Миросаваца за трошкове 
лијечења. 

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 

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

 
Број: 02/1-832/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 17.03.2020.           Радо Савић, с.р. 

 
69. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 8/10), Начелник општине 
Лопаре  д о н о с и 
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О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
 Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Сари 
Стевић из Лопара за трошкове лијечења. 

 
II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 

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

 
Број: 02/1-1044/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 17.03.2020.           Радо Савић, с.р. 

 
70. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
              Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Недељку 
Николићу из Грађевине за трошкове лијечења. 

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 

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

 
Број: 02/1-611/20        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 17.03.2020.           Радо Савић, с.р. 

 
71. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 8/10), Начелник општине 
Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
  Одобравају се средства, у износу од 
200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на 
терет позиције буџетска резерва 372200, 
Љуби Томићу з Пирковаца за трошкове 
лијечења. 

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-178/20        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 19.03.2020.          Радо Савић, с.р. 

 
72. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 8/10), Начелник општине 
Лопаре  д о н о с и 
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О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
             Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Јоки Марић 
из Миросаваца за трошкове лијечења. 

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-916/20     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 19.03.2020.        Радо Савић, с.р. 

 
73. 
             На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему РС-Пречишћени текст 
(''Службени гласник РС'', број: 52/14, 103/15 и 
15/16) и члана 67. и 88 Статута општине 
Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 
бр:6/17) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
 Одобравају се средства, у износу од 
350,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, 
Републичкој управи за геодетске и имовинско – 
правне послове, у сврху накнаде за кориштење 
података и вршење услуга. 

 
II 
 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

             Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 

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

 
Број: 02/1-400-1/8        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 20.03.2020.            Радо Савић, с.р. 

 
74. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 8/10), Начелник општине 
Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
  Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на 
терет позиције буџетска резерва 372200, 
Небојши Јовићу из Лопара за трошкове 
лијечења. 

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-1253/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 25.03.2020.           Радо Савић, с.р. 

 
75. 

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. 
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Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 8/10), Начелник општине Лопаре               
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
   Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Марици 
Вишкић из Бијељине за трошкове лијечења. 

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-808/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 25.03.2020.           Радо Савић, с.р. 

 
76. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
 Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Петру 
Костићу из Пушковца за трошкове лијечења. 

 
II 
 

           За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 

III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-1313/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 31.03.2020.            Радо Савић, с.р. 

 
77. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 8/10), Начелник општине 
Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
           Одобравају се средства, у износу од 
120,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на 
терет позиције буџетска резерва 412900 – 
''Остали трошкови'', Агенцији за посредничке, 
информатичке и финансијске услуге – АПИФ, 
у сврху уплате накнаде за обраду завршног 
рачуна за 2019. годину. 

 
II 
 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-400-1/10      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 06.04.2020.          Радо Савић, с.р. 

 
78. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
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број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
  Одобравају се средства, у износу од 
200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Ики Којићу 
из Лопара за трошкове лијечења. 

 
II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-1097/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 06.04.2020.          Радо Савић, с.р. 

 
79. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
  Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Невени 
Петковић из Лопара за трошкове лијечења. 

II 
 

          За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-871/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 07.04.2020.          Радо Савић, с.р. 

 
80. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 8/10), Начелник општине 
Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
 Одобравају се средства, у износу од 
200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на 
терет позиције буџетска резерва 372200, 
Јовици Митровићу из Прибоја за трошкове 
лијечења. 

II 
 
              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 

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

 
 

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

 
Број: 02/1-1404/20    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 07.04.2020.         Радо Савић, с.р. 

 
81. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
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број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
              Одобравају се средства, у износу од 
200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Љуби 
Тодоровићу из Пипера за трошкове лијечења. 

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-1403/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 07.04.2020.            Радо Савић, с.р. 

 
82. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
  Одобравају се средства, у износу од 
200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Милораду 
Ђокићу из Лопара за трошкове лијечења. 

 
II 
 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 

III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-1402/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 07.04.2020.           Радо Савић, с.р. 

 
83. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 8/10), Начелник општине 
Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
  Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на 
терет позиције буџетска резерва 372200, 
Цвији Петровић из Прибоја за трошкове 
лијечења. 
 

II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-1441/20     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 09.04.2020.          Радо Савић, с.р. 

 
 
84. 

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. 
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Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
 Одобравају се средства, у износу од 
200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Миланки 
Марковић 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“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-1458/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 10.04.2020.           Радо Савић, с.р. 

 
85. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
 Одобравају се средства, у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Александру 
Сандаљу из Брчког за трошкове лијечења. 

 
II 
 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 

III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-1382/20     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 10.04.2020.          Радо Савић, с.р. 

 
86. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 8/10), Начелник општине 
Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
            Одобравају се средства, у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на 
терет позиције буџетска резерва 372200, 
Јовици Рикановићу из Вукосаваца за 
трошкове лијечења. 

 
II 

 
              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-1503/20    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 16.04.2020.         Радо Савић, с.р. 

 
87. 

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 
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општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
 Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Дариу 
Тракиловићу из Лопара за трошкове лијечења. 

 
II 
 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-1522/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 21.04.2020.           Радо Савић, с.р. 

 
88. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
 Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Војиславу 
Радићу из Пељава за трошкове лијечења. 

 
II 
 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 

III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-718/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 22.04.2020.         Радо Савић, с.р. 

 
89. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 8/10), Начелник општине 
Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
 Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на 
терет позиције буџетска резерва 372200, 
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“. 

 
 

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

 
Број: 02/1-282/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 23.04.2020.          Радо Савић, с.р. 

 
90. 

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. 
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Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
            Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Предрагу 
Јовићу 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“. 

      
 

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

 
Број: 02/1-432/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 23.04.2020.          Радо Савић, с.р. 

 
91. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
            Одобравају се средства, у износу од 
200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Гордани 
Бијелић из Лопара за трошкове лијечења. 

 
II 
 

           За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 

III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-405/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 29.04.2020.         Радо Савић, с.р. 

 
92. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 8/10), Начелник општине 
Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
 Одобравају се средства, у износу од 
250,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на 
терет позиције буџетска резерва 372200, 
Ненаду Рикићу из Пушковца за трошкове 
лијечења. 

 
II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-1607/20     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 29.04.2020.          Радо Савић, с.р. 

 
93. 

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. 
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Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
           Одобравају се средства, у износу од 
250,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Велибору 
Петровићу из Козјака за трошкове лијечења. 

 
II 
 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-1608/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 29.04.2020.           Радо Савић, с.р. 

 
94. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
 Одобравају се средства, у износу од 
250,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Данијелу 
Медићу из Лопара за трошкове лијечења. 

 
II 
 

          За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 

III 
 

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

 
 

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

 
Број: 02/1-1609/20     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 29.04.2020.         Радо Савић, с.р. 

 
95. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 8/10), Начелник општине 
Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
  Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на 
терет позиције буџетска резерва 372200, 
Живану Мићановићу из Пипера за трошкове 
лијечења. 

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-1574/20     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 07.05.2020.         Радо Савић, с.р. 

 
96. 

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. 
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Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
            Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Јови 
Јовићу из Пирковаца за трошкове лијечења. 

 
II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-1575/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 15.05.2020.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
97.       

На основу члана 19. Закона о систему 
јавних служби ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 68/07,109/12 и 44/16), члана 59. 
став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број:97/16), а у вези 
са чланом 67. Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
6/17), Начелник општине Лопаре доноси  

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА ЈЗУ 

ДОМ ЗДРАВЉА „ЛОПАРЕ“ ЛОПАРЕ 
 

I 
 

Даје се сагласност на Правилник о 
измјенама и допунама правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста у ЈЗУ Дом здравља „Лопаре“  
Лопаре, број: 524/20 од 27.04.2020. године. 

II 
 

Правилник из тачке I овог Рјешења 
налази се у прилогу Рјешења и чини његов 
саставни дио. 
 

III 
 

Ово Рјешење ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику општине Лопаре". 

 
 

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

 
  
Број: 02/1-014-30        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 04.05.2020.          Радо Савић, с.р. 

 
98. 
            На  основу члана 59. и 60. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и и 36/19), а у 
вези са чланом 68. и 88. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 6/17), Начелник општине Лопаре,                 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке о Општинској 

управи општине Лопаре  
 

Члан 1. 
У члану 9. Одлуке о оснивању 

Општинске управе општине Лопаре 
(„Службени гласник Општине Лопаре“, број: 
5/14 и 14/17), као и осталом тексту Одлуке, 
назив основне организационе  јединице: 
''Територијална ватогасна јединица'', мијења 
се и гласи:  ''Територијална ватрогасно – 
спасилачка јединица''. 
  
  

Члан 2. 
У члану 27. као и у осталом тексту 

Одлуке, ријечи: ''старјешина територијалне 
ватрогасне јединице'' замјењују се рјечима 
''старјешина ватрогасно - спасилачке 
јединице''. 

 
Члан 3.  

          Са овом Одлуком ускладиће се одредбе 
Правилника о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске  управе Општине 
Лопаре („Служнени гласник Општине Лопаре“, 
број: 14/17, 1/18, 6/18, 5/19 и 7/19). 
 

Члан 4.  
          Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
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од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Лопаре“. 
 
 

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

 
Број:02/1-014-3/20.      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 10.01.2020.            Радо Савић, с.р.   

 
99.                                                  

На основу члана 59. став 1. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број: 97/16 и 36/19) и члана 67. 
став 1. тачка 8. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број: 
6/17), Начелник општине Лопаре, д о н о с и 

 
ПРАВИЛНИК 

о измјенама и допунама Правилника о 
организацији и систематизацији радних 

мјеста Општинске управе општине Лопаре 
 

Члан 1. 
У члану 9. Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске 
управе општине Лопаре  (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 14/17, 1/18, 6/18, 5/19 и 
7/19), као и у осталом тексту Правилника, 
назив основне организационе јединице: 
''Територијална ватрогасна јединица'', мијења 
се и гласи: ''Територијална ватрогасно – 
спасилачка јединица''.  

 
Члан 2. 

  У члану 26. као и у осталом тексту 
Правилника, ријечи: ''старјешина 
територијалне ватрогасне јединице'', замјењају 
се ријечима: ''старјешина ватрогасно - 
спасилачке јединице''.  

 
Члан 3. 

  У члану 42. став 1. тачки 3. подтачка 
3.4. ''Комунални полицајац'', број извршилаца:                   
''2 извршиоца'', мијења се и гласи: ''3 
извршиоца''.  
 

Члан 4. 
У члану 42. став 1. тачка 9. подтачка 

9.3.  као и у осталом тексту Правилника, назив 
радног мјеста: ''ватрогасац – возач'', мијења се 
и гласи: ''ватрогасац – спасилац''.  
 

Члан 5. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 

 
 

 

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

НАЧЕЛНИК 
 
Број: 02/1-014-4/20  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 10.01.2020.              Радо Савић, с.р. 

 
100. 

На основу члана 19. Закона о систему 
јавних служби ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 68/07,109/12 и 44/16), члана 59. 
став 1. тачка 12. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 
97/16 и 36/19), а у вези са чланом 67. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 6/17), Начелник општине 
Лопаре доноси  

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ОСЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА УСЛУГЕ 
БОРАВКА У ДЈЕЧИЈЕМ ВРТИЋУ „ЛОПАРЕ“ 

 

I 
 

Даје се сагласност на Одлуку о 
ослобађању плаћања услуге боравка у 
Дјечијем вртићу „Лопаре“ Лопаре, број: 67/20 
од 27.05.2020. године. 

II 
 

Одлука из тачке I овог Рјешења 
налази се у прилогу Рјешења и чини његов 
саставни дио. 
 

III 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у "Службеном 
гласнику општине Лопаре". 

 
 

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

 
  
Број: 02/1-014-38       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 29.05.2020.         Радо Савић, с.р. 
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