
 

                                                                          

                                                                                   

                                   

 

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ЛОПАРЕ 

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

 
19. јун 2020.  
Л о п а р е 

 
Број: 3/20 

     

Жиро-рачун  „Наша банка“ 
а.д. Бијељина број: 
554-003-000000-1923 

 
 

АКТИ СКУПШТИНЕ 
 
1. 

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чланa 36. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17),  Скупштина 
општине Лопаре, на 32. редовној сједници 
одржаној дана 16.06.2020. године,  д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава   

 
I 
 

Одобравају се новчана средства за 
изградњу локалног пута у Подгори од 
магистралног пута М-18 до  Туристичко-
рекреационо-излетничког центра „БУСИЈА“, у 
износу од 100.000,00 КМ. 
 

II 
 

Средства из претходног члана биће 
обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 
2020. годину, са позиције 511100 -  ''Подршка 
пројектима капиталних инвестиција''.  

 
 

 III 
 

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

 
IV 
 

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

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

 
 
Број: 01/1-022-1-12/20      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.06.2020.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
          Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
_______________________________________ 
 
2.   

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 36. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17), Скупштина 
општине Лопаре на 32. редовној сједници 
одржаној дана 16.06.2019. године, д о н о с и 
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О Д Л У К У  
о стављању ван снаге Одлуке о измјенама и 

допунама Одлуке о комуналним таксама 
број 01/1-022-1-138/18 од  30.11.2018. године 

 
I 
 

 Ставља се ван снаге Одлука о 
измјенама и допунама Одлуке о комуналним 
таксама општине Лопаре, број: 01/1-022-1-
138/18 коју је Скупштина општине донијела на 
20. редовној сједници одржаној 30.11.2018. 
године, а објављена је у „Службеном гласнику 
општине Лопаре“, број: 15/18. 
 

II 
 

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

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

 
 

Број: 01/1-022-1-13/20         ПРЕДСЈЕДНИК      
Датум:16.06.2020.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                        
 
3. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и чланa 36. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 6/17), Скупштина општине 
Лопаре, на 32. редовној сједници одржаној 
дана 16.06.2020. године, д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У  
о одобравању новчаних средстава 

 
I 
 

Одобравају се новчана средства у 
износу од 25.000,00 КМ,  за куповину сезонских 
карти за 2020. годину, за све ученике основних 
и средње школе на подручју општине Лопаре 
за улаз на  базене Д.О.О. „Октопус“ у 
Лопарама. 

 
II 
 

Средства из претходног члана биће 
обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 
2020. годину, са позиције 415200 - ''Помоћ 
основним школама''.  

 
 

III 
 

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

 
IV 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања  у ''Службеном гласнику 
општине Лопаре''.  

 
 
Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 
 

Број: 01/1-022-1-14/20     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 16.06.2020.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                      Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
_______________________________________ 
                      
4. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19)и чланa 36. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17),  Скупштина 
општине Лопаре, на 32. редовној сједници 
одржаној дана 16.06.2020. године,  д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава   

 
I 
 

Одобравају се новчана средства у 
износу од 40.000,00 КМ, на име субвенција 
Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ 
д.о.о. Лопаре. 
 

II 
 

Средства из претходног члана биће 
обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 
2020. годину, са позиције 414100 – 
„Субвенције“. 

 
III 
 

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

 
IV 
 

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

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

 
 
Број: 01/1-022-1-15/20         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.06.2020.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________
  
5. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чланa 36. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17),  Скупштина 
општине Лопаре, на 32. редовној сједници 
одржаној дана 16.06.2020. године,  д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава   

 
I 
 

Одобравају се новчана средства у 
износу од 30.000,00 КМ, за  изградњу 
парохијског дома у порти Храма Покрова 
Пресвете Богородице у Лопарама, општина 
Лопаре. 
 

II 
 

Средства из претходног члана биће 
обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 
2020. годину, са позиције 415200 – „Санација 
вјерских објеката“. 

 
III 
 

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

 
IV 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 
 
Број: 01/1-022-1-16/20      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.06.2020.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
             Миленко Ристић,дипл.ецц, с.р. 
_______________________________________ 

6. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чланa 36. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17),  Скупштина 
општине Лопаре, на 32. редовној сједници 
одржаној дана 16.06.2020. године,  д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава   

 
I 
 

Одобравају се новчана средства у 
износу од 10.000,00 КМ, субвенција 
пољопривредним произвођачима са подручја 
општине Лопаре у набавци сјеменског 
материјала за прољетну сјетву. 
 

II 
 

Средства из претходног члана биће 
обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 
2020. године, са позиције 414100 – 
„Субвенције“. 

 
III 
 

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

 
IV 
 

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

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

 
 
Број: 01/1-022-1-17/20     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.06.2020.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
_______________________________________
  
7. 

На основу члана  39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) члана 
348. став 4.  Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) и члана 36. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17),  Скупштина 
општине Лопаре на 32. редовној сједници 



Страна 4                            Службени гласник општине Лопаре – број:  3/20             19.06.2020. 

 

одржаној дана 16.06.2020. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
о замјени некретнина између општине 

Лопаре и ПЗ „Дестилерија Епоха“   
Бобетино Брдо 

 
I 
 

Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин замјене некретнина између општине 
Лопаре и ПЗ „Дестилерија Епоха“ Бобетино 
Брдо.  

 
II 
 

Мијењају се  некретнине у власништву 
ПЗ „Дестилерија Епоха“ Бобетино Брдо, 
означене као: 

- к.п.бр. 68/2 звана „Дуга бразда'' у 
нарави некатегорисан пут, 
површине 877 м

2
, 

- к.п.бр. 79 звана „Горња њива'' у 
нарави шума 3. класе, површине 
1297 м

2
, 

- к.п.бр. 245 звана „Горња њива“ у 
нарави шума 2. класе, површине 
4513 м

2
, 

- к.п.бр. 246 звана „Горња њива“ у 
нарави шума 3. класе, површине 
8220 м

2
, 

- к.п.бр. 247 звана „Горња њива“ у 
нарави ливада 4. класе, површине 
3852 м

2
, 

- к.п.бр. 247 звана „Горња њива“ у 
нарави ливада 3. класе, површине 
13164 м

2
, 

- к.п.бр. 248 звана „Бара“ у нарави 
шума 2. класе, површине 5313 м

2
, 

- к.п.бр 996 звана „Мијаљовача“ у 
нарави шума 2. класе, површине 
9802 м

2
, 

- к.п.бр. 1049/1 звана „Травњак“ у 
нарави шума 2. класе, површине 
1481 м

2
,  

- к.п.бр. 1105/3 звана „Дуга њива“ у 
нарави њива 8. класе, површине 
4255 м

2
, 

- к.п.бр. 1105/3 звана „Дуга њива“ у 
нарави шума 2. класе, површине 
700 м

2
 и 

- к.п.бр. 1126/2 звана „Дуга њива“ у 
нарави шума 2. класе, површине 
3920 м

2
,    

све уписане у лист непокретности 
број: 412/4 КО Милино Село на име 
Пољоприврена задруга 
„Дестилерија Епоха“ Бобетино Брдо 
са правом својине у дијелу 1/1.  
 

за некретнину у власништву 
општине Лопаре, означену као:  
 

- к.п.бр. 139/4 звана „Бук“ у нарави 
воћњак 3. класе, површине 50000 
м

2 
уписана у лист непокретности 

број: 181/4 КО Бобетино Брдо на 
име општина Лопаре са правом 
својине у дијелу 1/1. 
 

III 
 

Овлашћује се начелник општине 
Лопаре, да након спроведене законске  
процедуре за замјену некретнина описаних у 
члану II ове одлуке, а по прибављеној 
сагласности Правобранилаштва Републике 
Српске, може код овлаштеног нотара 
закључити уговор о замјени некретнина из 
члана II ове одлуке. 
 

IV 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-18/20     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.06.2020.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                              
                     Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
_______________________________________
  
8. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348а. 
Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 124/08, 58/09, 
95/11 и 60/15), члана 36. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“ 
број: 6/17) и члана 7. Правилника о условима, 
начину и поступку оснивања права грађења на 
непокретностима у својини општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
8/15), Скупштина општине Лопаре на 32. 
редовној сједници, одржаној дана 16.06.2020. 
године, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о оснивању права грађења у корист 
Видовић (Никола) Зорана из 

Јабланице 
 
I 

Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснивања права грађења у корист 
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Видовић Зорана, на парцели означеној као 
к.ч.бр. 267/26, површине 199 м

2
, уписане у ПЛ. 

бр. 212 К.О. Лопаре град, на име Скупштина 
општине Лопаре, а која по земљишнокњижним 
подацима одговара парцели означеној као 
к.ч.бр. 267/26, површине 199 м

2, 
уписане у зк. 

уложак бр. 43 К.О. Лопаре град са правом 
располагања у корист Скупштине општине 
Лопаре у дијелу 1/1. 

 
II 

Право грађења у корист Видовић 
Зорана, оснива се ради отклањања 
посљедица елементарних непогода и 
стамбеног збрињавања чланова његове 
породице. Право грађења се оснива без 
накнаде. 

 
III 

Овлашћује се Начелник општине 
Лопаре да у име општине Лопаре, може 
закључивати правне послове неопходне за 
оснивање права грађења у корист носиоца 
означеног овом одлуком. 

 
IV 

Све трошкове везане за поступке 
оснивања права грађења сносиће општина 
Лопаре. 

 
V 

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

 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-19/20        ПРЕДСЈЕДНИК            
Датум, 16.06.2020.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________    
 
9. 

На основу члана 348. став 3. тачка д) 
Закона о стварним правима (''Службени 
гласник Републике Српске'', број:124/08, 58/09, 
95/11, 60/15, 18/16 и 107/19), члана 39. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19) и 
члана 36. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 6/17), 
Скупштина општине Лопаре, на 32. редовној 
сједници, одржаној дана 16.06.2020. године,    
д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о продаји непосредном погодбом 

непокретности у својини општине Лопаре 

I 
Продају се непосредном погодбом, 

непокретности у Лопарама, општина Лопаре, 
означене као: 

- к.п.бр. 695/8, површине 103 м
2
, 

уписана у посједовни лист број 212 
Катастарска општина Лопаре, а 
која по земљишно-књижним 
подацима одговара парцели 
означеној као к.п.бр. 80/36 уписана 
у зк.ул.бр. 486 Катастарска 
општина Лабуцка са правом 
својине општине Лопаре у дијелу 
1/1.   

- к.п.бр. 697/25, површине 33 м2, 

уписана у посједовни лист број 212 

Катастарска општина Лопаре, а 

која по земљишно-књижним 

подацима одговара парцели 

означеној као к.п.бр. 80/35 уписана 

у зк.ул.бр. 486 Катастарска 

општина Лабуцка са правом 

својине општине Лопаре у дијелу 

1/1.   

II 
Непокретност из претходног члана, 

продаје се ради комплетирања грађевинске 
парцеле, у свему према Одлуци о прихватању 
стручног мишљења – урбанистичко техничких 
услова, број: 01/1-022-1-106/19 од 17.07.2019. 
године, непосредном погодбом  Стојанки 
Гајић из Лопара, по цијени од 5,00 
конвертибилних марака по квадратном метру, 
односно 680,00 (словима: 
шестстотинаосамдесет) конвертибилних 
марака за предметну непокретност. 
 

III 
Овлашћује се Начелник општине, да 

на основу ове одлуке и прибављеног 
мишљења Правобранилаштва Републике 
Српске, Сједиште замјеника у Бијељини, може 
код овлаштеног нотара закључити уговор о 
продаји непокретности описане у члану 1. ове 
одлуке.  
 

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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-20/20      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.06.2020.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                     Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
_______________________________________ 
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10.    
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чланa 36. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17),  Скупштина 
општине Лопаре, на 32. редовној сједници 
одржаној дана 16.06.2020. године,  д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава   

 
I 

 
 Одобравају се новчана средства у 
износу од 30.000,00 КМ, за куповину земљишта 
у Прибоју, општина Лопаре, у сврху изградње 
производне хале у складу са Споразумом о 
финансирању пројекта донаторским 
средствима у оквиру механизма сарадње по 
Споразуму о успостављању специјалних 
паралелних односа између Републике Српске 
и Републике Србије. 

 
II 

 
 Средства из претходног члана биће 
обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 
2020. годину. 

 
III 

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

 
IV 
 

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

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

 
 

Број: 01/1-022-1-21/20        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.06.2020.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                     Миленко Ристић, дипл. ецц., с.р. 
________________________________________ 
                                                                                 
11.                                                                                                                                                
         На основу члана 59 став 1. Закона о 
задужењу, дугу и гаранцијама Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“,  
број: 71/12, 52/14 и 114/17), члана 50. Закона о 
буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и 
члана 36.  Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре на 32. 
редовној сједници одржаној 16.06.2020. 
године, донијела је 

О Д Л У К У 
о дугорочном кредитном задужењу 

општине Лопаре 

Члан 1. 
 

      Прихвата се дугорочно кредитно 
задужење општине Лопаре у износу од 
1.000.000,00 КМ (словима: милион 
конвертибилних марака) ради финансирања 
капиталних пројеката. 
 

Члан 2. 
 

      Кредитна средства реализоваће се по 
следећим условима: 

 износ: не више од 1.000.000,00 КМ 

 рок отплате 10 година 

 грејс период: година дана 

 каматна стопа, трошкови реализације 
кредита и остали услови везани за 
кредитирање, одредиће се према 
условима најповољнијег понуђача у 
складу са процедуром реализовања 
јавних набавки на тендеру 

 максимална камата до 4,5% на 
годишем нивоу фиксно 

 максимални трошкови обраде кредита 
износе до 0,50% једнократно од 
износа кредита, 

 начин осигурања отплате дуга 
регулисаће се уговором са даваоцем 
кредита (бјанко потписани и овјерени 
налози за плаћање са изјавом  за 
попуну налога и бјанко потписане и 
овјерене мјенице са мјеничном 
изјавом). 

 
Члан 3. 

 
      Проценат тренутне задужености износи 
7,62%, по предложеном дугу и цјелокупном 
доспјелом неизмиреном постојећем дугу, у 
било којој наредној години, није већи од 18% 
остварених редовних прихода у претходној 
фискалној години. Укупно годишње 
оптерећење по постојећим кредитним 
задужењима износи 385.506,00 КМ. 
 

Члан 4. 
 

      Задужује се Одјељење за финансије 
Општинске управе општине Лопаре да 
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прибави одобрење Министарства финансија 
Републике Српске за предметно задужење, 
сходно важећим законским прописима. 
 

Члан 5. 
 

      Задужење ће се извршити код 
најповољније комерцијалне банке, која ће бити 
изабрана у складу са Законом о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине. Овлашћује се 
Начелник општине Лопаре да у име општине 
Лопаре, спроведе процедуру јавних набавки за 
избор најповољнијег даваоца кредита, након 
добијања сагласности Министарства 
финансија Републике Српске и потпише уговор 
о кредитном задужењу у складу са овом 
Одлуком. 
 

Члан 6. 
 

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

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

 
 

Број: 01/1-022-1-22/20       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 16.06.2020.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                   
                   
12. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348a. 
Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 124/08, 58/09, 
95/11 и 60/15), члана 36. Статута општине 
Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 6/17), и члана 7. Правилника o условима, 
начину и поступку оснивања права грађења на 
непокретностима у својини општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број 
8/15) ,Скупштина општине Лопаре на 32. 
редовној сједници, одржаној 16.06.2020. 
године, доноси 

 
 

О Д Л У К У 
о оснивању права грађења у корист 

Видосаве Ракић из Подгоре 
 
I 

Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснивања права грађења у корист Ракић 
Видосаве, на парцели означеној као к.ч. бр. 
267/23, површине 238 м2 , уписане у ПЛ. бр. 
212 К.О. Лопаре град, на име Скупштина 

општине Лопаре, а која по земљишно-
књижним податцима одговара парцели 
означеној као к.ч. бр. 267/23, површине 238 
м2, уписане у зк. ул. бр. 43 К.О. Лопаре град 
са правом располагања у корист Скупштине 
општине Лопаре у дијелу 1/1. 

 
II 

Право грађења у корист Видосаве 
Ракић, оснива се ради отклањања посљедица 
елементарних непогода и стамбеног 
збрињавања чланова њене породице. Право 
грађења оснива се без накнаде. 

  
III 

Овлашћује се Начелник општине 
Лопаре да у име општине Лопаре, може 
закључивати правне послове неопходне за 
оснивање права грађења у корист носиоца 
означеног овом одлуком. 

 
IV 

Све трошкове везане за поступке 
оснивања права грађења сносиће општина 
Лопаре. 

 
V 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
             

 
Број: 01/1-022-1-23/20      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.06.2020.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                            
                     Миленко Ристић,дипл. ецц., с.р. 
_______________________________________
  
13. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348a. 
Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 124/08, 58/09, 
95/11 и 60/15), члана 36. Статута општине 
Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 6/17), и члана 7. Правилника o условима, 
начину и поступку оснивања права грађења на 
непокретностима у својини општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/15), Скупштина општине Лопаре на 32. 
редовној сједници, одржаној 16.06.2020. 
године, доноси 

 
 

О Д Л У К У 
о оснивању права грађења у корист 
Милоша Стјепановића из Липовица 
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I 
 

Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснивања права грађења у корист 
Стјепановић Милоша, на парцели означеној 
као к.ч. бр. 90/8, површине 2500 м2, уписане у 
ЛН . бр. 479 К.О. Прибој, на име Скупштина 
општине Лопаре у дијелу 1/1. 
 

II 
 
Право грађења у корист Милоша 

Стјепановића, оснива се ради отклањања 
посљедица елементарних непогода и 
стамбеног збрињавања чланова његове 
породице. Право грађења оснива се без 
накнаде. 

  
III 

 
Овлашћује се Начелник општине 

Лопаре да у име општине Лопаре, може 
закључивати правне послове неопходне за 
оснивање права грађења у корист носиоца 
означеног овом одлуком. 

 
IV 

 
Све трошкове везане за поступке 

оснивања права грађења сносиће општина 
Лопаре. 
 

V 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

 
Број: 01/1-022-1-24/20       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.06.2020.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                             
                              Миленко Ристић, дипл .ецц. 
________________________________________
  
14. 

На основу члана 39. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број: 97/16) и члана 36. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 6/17), Скупштина општине Лопаре на 32. 
редовној сједници одржаној дана 16.06.2020. 
године, донијела је 

 
 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја о извршењу 

Програма намјенског утрошка 
прикупљених од посебних средстава 

водних накнада за 2019. годину 
 

I 
 

              Усваја се Извјештај о извршењу 
Програма утрошка средстава од накнада за 
воде за 2019. годину. 
 

II 
 

              Саставни дио ове Одлуке је Извјештај 
о извршењу Програма намјенског утрошка 
средстава прикупљених од посебних водних 
накнада за 2019. годину. 
. 

III 
 

              Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лопаре“. 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-25/20     ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                                                   
Датум: 16.06.2020.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                     Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р.   
_______________________________________
                                            
15. 
          На основу члана 39.став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број: 97/16) и члана 36. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 6/17), Скупштина општине Лопаре на 32. 
редовној  сједници одржаној дана 16.06.2020. 
године, донијела је 
 

 
О Д Л У К У 

о усвајању Извјештаја о извршењу 
Програма намјенског утрошка средстава 

прикупљених од накнада по основу  
продаје шумских дрвних сортимената за 

2019. годину 
  
I 

 
              Усваја се Извјештај о извршењу 
Програма намјенског утрошка средстава 
прикупљених од накнада по основу продаје 
шумских дрвних сортимената за 2019. годину.  
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II 
 

              Саставни дио ове Одлуке је Извјештај 
о извршењу Програма намјенског утрошка 
средстава прикупљених од накнада по основу 
продаје шумских дрвних сортимената за 2019. 
годину 
 

III 
 

              Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лопаре“. 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-26/20        ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                                                   
Датум: 16.06.2020.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                   
                               Миленко Ристић, дипл. ецц 
________________________________________
                             
16. 
            На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 27.  Закона 
о статусу функционера јединица локалне 
самоуправе ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 41/03 и 98/13) члана 36. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број 6/17)  и члана 186. став 1. 
Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број 
6/17 и 9/19),  Скупштина општине Лопаре, на 
32. редовној сједници, одржаној дана 
16.06.2020. године, доноси 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о разрјешењу Замјеника начелника  
општине Лопаре  

  
 Срећку Илићу из Пељава престаје 
функција  Замјеника начелника општине 
Лопаре, због поднесене  оставке. 

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

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
 Чланом 27. став 1. тачка 3  Закона о 
статусу функционера јединица локалне 
самоуправе прописано је да функционеру 
јединице локалне самоуправе функција 
престаје на лични захтјев (подношењем 

оставке). Чланом 2. истог Закона је прописано 
да је замјеник начелника општине функционер 
јединице локалне самоуправе. 
            У складу са чланом 56. став 1.  Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 97/16 и 36/19), Начелник општине је  
на основу поднесене оставке од стране Илић 
Срећка из Пељава, поднио приједлог 
Скупштини општине за разрјешење Замјеника 
начелника општине Лопаре.  

На основу напријед наведеног, 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 16.06.2020. године, утврдила је 
приједлог рјешења као у диспозитиву и 
предложила Скупштини општине доношење 
истог. 

Скупштина општине Лопаре  на 32. 
редовној сједници одржаној 16.06.2020. 
године, донијела је рјешење као у 
диспозитиву.  
 Ово рјешење је коначно у управном 
поступку и против њега није дозвољена 
жалба, али се може покренути управни спор, 
тужбом код Окружног суда у Бијељини у року 
од 30 дана од дана достављања овог 
рјешења.  
 

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

 
Број: 01/1-022-1-27/20      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.06.2020.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                     Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
_______________________________________
       
17. 

На основу  члана 39. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), члана 43. 
став 1. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
40/13 и 3/16) и члана 36. Статута општине 
Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 
6/17), Скупштина општине Лопаре на 32. 
редовној сједници, одржаној 16.06.2020. 
године, доноси 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању Савјета плана за праћење 

израде Зонинг плана приступне 
саобраћајнице до подручја посебне 

намјене туристичко-рекреационо 
-излетничког центра „Бусија“ 

 
I 

             Именује се Савјет плана за праћење 

израде Зонинг плана приступне 

саобраћајнице до подручја посебне намјене 

туристичко-рекреационо-излетничког центра 

„Бусија“ (у даљем тексту: Савјет плана). 
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II 
 У Савјет плана именују се: 

 
            1. Слободан Симикић - Туристичка 
организација Лопаре, 
            2. Душан Крајишник – Шумско 
газдинство ''Мајевица'' Лопаре 
            3. Владимир Јовић – Полицијска 
станица Лопаре 
            4. Желимир Нешковић – Дом здравља 
''Лопаре'' Лопаре 
            5. Миљенко Мићић – Електро-Бијељина 
а.д. – Пословница  Лопаре 
            6. Лазар Стевановић – Ловачко 
удружење ''Мајевица'' Лопаре 
            7. Миле Митрић – Општинска управа 
општине Лопаре 
 

III 
             Савјет плана прати израду Зонинг 
плана приступне саобраћајнице до подручја 
посебне намјене туристичко-рекреационо-
излетничког центра „Бусија“, те прати вођење  
јавне  расправе и усаглашавање ставова и 
интереса током израде  документа просторног 
уређења, заузима  стручне ставове о 
питањима општег, привредног и просторног 
развоја подручја за који се документ доноси, 
заузима стручне ставове у погледу 
рационалности и квалитета предложених 
планских рјешења и врши друге послове у 
складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу.  
 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-28/20      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.06.2020.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        МиленкоРистић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
       
18. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и чланa 36. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 6/17), Скупштина општине 
Лопаре на 32. редовној сједници, одржаној 
дана 16.06.2020. године,  доноси 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
о допуни рјешења број: 06/5-475-10 од 

31.05.2001. године 

Утексту рјешења Скупштине општине 
Лопаре, број: 06/5-475-10 од 31.05.2001. 
године, додаје се:  

- у ставу 1. након текста дио кч.бр. 
556 зв. „Двориште“ у пов. од 24 м

2
 

уписано у пл.бр. 212 на имену 
Скупштина општине Лопаре К.О. 
Лопаре град, додаје се: „а која по 
земљишно-књижним подацима 
одговара парцели означеној као 
кч.бр. 77/10 уписана у зк.ул.бр. 683 
К.О. Лабуцка“. 

 
             Овај закључак је саставни дио 
рјешења број: 06/5-475-10  од 31.05.2001. 
године. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

Јанковић Миодраг из Лопара, обратио 
се Скупштини општине Лопаре, са захтјевом 
за допуну рјешења Скупштине општине 
Лопаре, број: 06/5-475-10 од 31.05.2001. 
године, којим му је уз накнаду додијељено 
грађевинско земљиште у Лопарама. 
Захтјевом се тражи допуна рјешења јер су 
изостављени земљишно-књижни подаци, због 
чега се предметно рјешење не може књижити 
код надлежног органа за геодетске и 
имовинско-правне послове.  

На основу увида у копију катастарског 
плана, те на основу увида у рјешење 
Скупштине општине Лопаре, број: 06/5-475-10 
од 31.05.2001. године, закључено је да је 
захтјев основан, те је одлучено као у 
диспозитиву.  

 
Против овог закључка није допуштена 

жалба. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 
 
Број: 01/1-022-1-29/20      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.06.2020.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                        
                      Миленко Ристић,дипл. ецц, с.р. 
_______________________________________
  
19. 

На основу члана 39. став 2. тачка 5. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19), члана 32. Закона о концесијама 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
59/13 и 16/18) и члана 36. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“ 
број: 6/17) Скупштина општине Лопаре на 32. 
редовној сједници одржаној дана 16.06.2020. 
године донијела је  
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П Р О Г Р А М 
коришћења средстава остварених по 

основу концесионе накнаде за 
2020. годину 

 
I 
 

Овим Програмом се утврђује начин 
коришћења средстава од прикупљене 
концесионе накнаде  у 2020. години и утврђују 
намјене у које ће се средства усмјеравати и 
трошити. 

II 
 

Концесиона накнада је новчаног 
карактера и састоји се из: 

- Накнаде за уступљено право, које 

се плаћа једнократно при 

закључивању уговора о концесији и 

- Концесионе накнаде за коришћење. 

Концесиона накнада за уступљено 
право приход је буџета Републике Српске, 
односно буџета јединице локалне самоуправе, 
зависно од надлежности за додјелу концесије. 
Концесиона накнада за коришћење за 
концесије које додјељује Влада Републике 
Српске, дијели се између буџета Републике 
Српске и јединице локалне самоуправе на чијој 
се територији обавља концесиона дјелатност, 
у сразмјери која је дефинисана Законом. 

У складу са Законом, средства 
прикупљена по основу концесионе накнаде 
која директно или након дијељења 
представљају приход буџета јединице локалне 
самоуправе, воде се на посебном рачуну и 
користе се за: 

1) Изградњу и санацију примарних и 

инфраструктурних објеката 

(водовод, канализација, топловод, 

локални путеви и друго) који су у 

функцији привредног развоја и 

запошљавања, у проценту од 

најмање 30% од укупних средстава 

која се уплате по овом основу и 

2) Изградњу нових привредних 

капацитета или проширење 

постојећих, укључујући и 

стимулативно кредитирање. 

Концесиона накнада за коришћење за 
концесије које додјељује јединица локалне 
самоуправе, приход је буџета јединице 
локалне самоуправе. 

Намјенска средства користе се у 
складу са годишњим Програмом утрошка 
средстава од концесионе накнаде који усваја 
јединица локалне самоуправе, за наредну 
годину. 

 

III 
 

Расположива средства: 
 
 На бази прикупљених средстава у 
2019. години за наведене намјене на рачуну 
јавних прихода у буџету општине Лопаре за 
2020. годину планирана су средства у износу 
од 20.000 КМ, и то: 
 
 

Ред

бр 

ЕЛЕМЕНТИ 

 

ПЛАН БУЏЕТА 

ЗА 2020. 

ГОДИНУ У КМ 

1. 722424 Накнаде за 

кориштење минералних 

сировина 

 

20.000 

 УКУПНО: 20.000 

 

IV 
План утрошка: 
  

Средства од од прикупљене 
концесионе накнаде  у 2020. години, 
користиће се за реализацију сљедећих 
пројеката и активности: 
 

Р. 

бр

. 

Пројекат / 

активност 

Износ 

финансијски

х средстава у 

КМ 

Надлежно 

одјељење за 

реализациј

у 

1. Изградња и 

санација 

примарних 

инфраструктурни

х објеката 

(водовод, 

канализација, 

топловод, 

локални путеви и 

друго) који су у 

функцији 

привредног 

развоја и 

запошљавања 

20.000 КМ Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено – 

комуналне 

послове  

    

УКУПНО:                               20.000 КМ 

 

                                                                       
V 
 

Средства додијељена Одјељењу за 
просторно уређење и стамбено – комуналне 
послове  ће се распоређивати на основу 
одредби Закона о јавним набавкама. 

 
VI 
 

Уколико се планиране ставке прихода 
као и расхода овог Програма током 2020. 
године буду мијењале кроз ребаланс буџета, 
планирана средства у Програму коришћења 
средстава од накнаде дефинисане Законом о 
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концесијама биће коригована у складу са 
Одлуком о усвајању Ребаланса Буџета 
општине Лопаре за 2020. годину. 

 
VII 

 
Извјештај о реализацији овог 

Програма, ресорна одјељења доставиће током 
наредне године Скупштини општине Лопаре на 
разматрање и усвајање. 
 

VIII 
 

Надзор над спровођењем овог 
Програма и намјенским трошењем средстава 
од концесионе накнаде вршиће Одјељење за 
финансије општине Лопаре и надлежна 
инспекција. 

 
IX 
 

Овај Програм ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 

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

 
 
Број:  01/1-022-1-30/20       ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                                                   
Датум: 16.06.2020.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                     
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________
                                                        
20. 

На основу члана 85. став 2, тачка 1) 
Закона о заштити од  пожара („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 94/19), члана 
39. и 82. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
97/16 и 36/19) и члана 36. и 87. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“ број: 6/17), Скупштина општине 
Лопаре на 32. сједници одржаној дана 
16.06.2020. године, доноси 
 

П Л А Н  
намјенског утрошка средстава 

прикупљених по основу накнада  за 
реализацију пројеката техничког опремања 

Територијалне ватрогасно-спасилачке 
 јединице у 2020. години 

 
I 

 Овим Планом се утврђује утрошак 
средстава прикупљених по основу накнада за 
реализацију пројеката техничког опремања 
Територијалне ватрогасно- спасилачке  
јединице у 2020. години, и то: 

1. Планирана средстава по овом основу,  

2. Пројекти који ће се финансирати из 
наведених средстава, 

3. Планирани утрошак средстава по 
пројектима, 

4. Органи задужени за реализацију 
Плана,  
израду идостављање годишњег 
извјештаја и 

5. Рокови за њихово извршење. 
 

II 
 У 2020. години планирано је 
прикупљање средстава по основу накнада за 
реализацију пројеката техничког опремања 
Територијалне ватрогасно-спасилачке  
јединице  у  износу од 18.000,00 КМ.  

У горе наведени износ је укључен дио 
новчаних средства која су планирана, а нису 
реализована у 2019. години (3.000,00 КМ) за 
реализацију пројеката техничког опремања 
Територијалне ватрогасно-спасилачке  
јединице општине Лопаре. 
 

III 
 Приходи прикупљени по основу 
накнада за реализацију пројеката техничког 
опремања Територијалне ватрогасно-
спасилачке јединице у Буџету општине 
Лопаре за 2020. годину намјенски ће се 
утрошити за: 

 
1. Трошкови набавке заштитних 

ватрогасних униформи за прилаз 
ватри (панталоне и блуза) и 
заштитиних рукавица  у износу до 
18.000,00 КМ. 
 

Утрошак средстава из претходног 
става планиран је у Буџету општине Лопаре 
за 2020.годину,  на економском коду 511000 за 
потрошачку јединицу 0125 – Територијална 
ватрогасно-спасилачка јединица. 
 

IV 
 Начелник општине Лопаре и надлежно 
одјељење  ће у складу са Законом о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“ 
број:39/14), те подзаконским  актима општине 
Лопаре, Републичке управе цивилне заштите 
и Ватрогасног савеза Републике Српске, 
провести поступак јавне набавке у циљу 
реализације пројекта из тачке III овог Плана. 

Координацију и праћење спровођења 
овог Плана и намјенски утрошак средстава од 
накнада за реализацију пројеката техничког 
опремања ватрогасно-спасилачких јединица, 
врши Министарство унутрашњих послова. 
 

V 
 Рок за спровођење пројеката из овог 
Плана  је 31.12.2020. године. 
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VI 
 Одјељење за финансије је дужно да 
заједно са Територијалном ватрогасно-
спасилачком јединицом изради годишњи 
извјештај о реализацији средстава за техничко 
опремање Територијалне ватрогасно-
спасилачке јединице, те да извјештај достави 
Влади Републике Српске, најкасније до 15. 
јануара наредне године. 
 

VII 
 Овај План  ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ  
 

 
Број: 01/1-022-1-31/20        ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 16.06.2020.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
_______________________________________
                                                              
 
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА 
 

 
21. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-43-3/20 
Датум, 05.05.2020. 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 изради 

хоризонталне саобраћајне сигнализације на 
подручју Општине Лопаре, одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„БИЈЕЉИНА ПУТ“ БИЈЕЉИНА, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 706/20 од 05.05.2020. године, а која је у 
Уговорном органу запримљена дана 

05.05.2020. године и заведена под бројем: 
02/5-1655. 

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 
изради хоризонталне саобраћајне 
сигнализације на подручју Општине Лопаре, 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-43-1/20 од 
29.04.2020. 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 5.990,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „БИЈЕЉИНА ПУТ“ 
БИЈЕЉИНА, дана 30.04.2020. 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, 
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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: 02/5-404-35-8/20 
Датум: 07.05.2020. 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: 02/5-404-35-7/20 од 
27.04.2020. године да се уговор у поновљеном 
поступку за набавку меса и месних 
прерађевина за спремање топлог оброка 
запосленима у Општинској управи општине 
Лопаре, додијели Понуђачу САМОСТАЛНА 
МЕСАРСКО – ТРГОВИНСКА РАДЊА 
„БОЈИЋ“ с.п. ЛОПАРЕ, на основу понуде, 
број: 02/20-1 од 13.04.2020. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана, 
14.04.2020. године и заведена под бројем: 
02/5-1484. 

 
II 

Укупна вриједност предметне набавке 
износи 30.101,10 КМ, без урачунатог ПДВ-а, 
односно 35.218,29 КМ са урачунатим ПДВ-ом 
(словима: 
тридесетпетхиљададвијестотинеосамнаест и 
29/100 конвертибилних марака).  

 
 

III 
 Изабрани понуђач дужан је да у року 
од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке 
достави увјерење Суда БиХ и Суда надлежног 
према сједишту понуђача (оригинали или 
овјерене копије који гласе на име 
власника/предузетника) којима потврђује 
вјеродостојност достављене изјаве и 
испуњеност услова из члана 45. став 2) тачка 

(а) Закона о јавним набавкама БиХ. Докази 
које доставља изабрани понуђач не могу бити 
старији од 3 (три) мјесеца, рачунајући од 
момента предаје понуде. Осталу тражену 
документацију изабрани понуђач је доставио у 
саставу понуде, чиме се ослободио обавезе 
накнадног достављања исте. 

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

IV 
Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном Понуђачу 
најкасније у року од 10 (десет) дана од 
окончања поступка јавне набавке у складу са 
чланом 89. став 3) Закона о јавним набавкама 
БиХ.  

 
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 

 
Поновљени поступак за набавку меса 

и месних прерађевина за спремање топлог 
оброка запосленима у Општинској управи 
општине Лопаре, покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-35-1/20 од 31.03.2020. године. 

Јавна набавка проведена је путем 
Конкурентског захтјева за достављање 
понуда. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 
15-7-1-25-3-12/20 објављено је на Порталу 
јавних набавки дана 31.03.2020. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 31.000,00  КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган објавио је Тендерску 
документацију на Порталу јавних набавки, 
дана 31.03.2020. године.  

Позив за преузимање тендерске 
документације са Портала јавних набавки 
достављен је сљедећим понуђачима: СМТР 
„Бојић“ Лопаре, Месница „Сајто“ Челић, 
Маркет „Маја“ Лопаре и ЗТР „Голман“ Брчко. 

Тендерску документацију са Портала 
јавних набавки преузело је укупно 6 (шест) 
понуђача.  

Комисија за јавне набавке именована 
је Рјешењем Начелника Општине, број: 02/5-
404-35-2/20 од 31.03.2020. године, са 
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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 је пристигла 1 (једна) понуда и 
то: 

- СМТР „БОЈИЋ“ с.п. ЛОПАРЕ 
Комисија је извршила јавно отварање 

пристигле понуде, дана 14.04.2020. године у 
11:30

h
 без присутних представника понуђача. 

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: 02/5-404-35-6/20 од 24.04.2020. године и 
Препоруку о избору најповољнијег понуђача 
(Извјештај о раду), број: 02/5-404-35-7/20 од 
27.04.2020. 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 1 
(једна); 

 Да је благовремено запримљена 1 
(једна) понуда; 

 Да је неблаговремено запримљено 0 
(нула) понуда; 

 Понуда понуђача СМТР „Бојић“ с.п. 
Лопаре испуњава све услове тражене 
тендерском документацијом и иста 
може бити предмет вредновања; 

 Како је на адресу Уговорног органа у 
предвиђеном року стигла само једна 
понуда, у складу са чланом 3. став 3) 
Правилника о условима и начину 
кориштења Е-аукције („Службени 
гласник БиХ“, број: 66/16 од 06.09.2016. 
године) није заказана Е-аукција, него 
ће се поступак окончати у складу са 
чланом 69. Закона о јавним набавкама 
БиХ. 
 
У поступку доношења ове Одлуке 

посебно су цијењене чињенице да је Комисија 
правилно и потпуно извршила оцјену 
квалификованости понуђача, те оцјену 
приспјелих понуда, сходно критеријима из 
Тендерске документације. 
 У поступку оцјене проведеног поступка, 
Начелник Општине није нашао пропусте, нити 
разлоге који би били основ за неприхватање 
Препоруке Комисије за 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 најбоље оцијењен због 
најниже цијене, како слиједи: 
 

Ре
д 
бр 

Назив / 
име 

понуђач
а 

Понуђена 
цијена 

(без ПДВ-а) 

Преф. 
третман 

5% 

1)  

СМТР 
„БОЈИЋ
“ с.п. 
ЛОПАРЕ 

30.101,10 
КМ 

не 
подлијеже 

 
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. СМТР „Бојић“ с.п. Лопаре, 
2. Евиденцији и 
3. Архиви. 
_______________________________________ 

 
23. 

На основу члана 15. Закона о заштити 
становништва од заразних болести 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
90/17), члана 59. и 82. став 3) Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), а у вези са 
члановима 67. и 88. Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
6/17), начелник општине Лопаре до н о с и   
 

Н А Р Е Д Б У   
о спровођењу обавезне дератизације на 

подручју општине Лопаре у 
2020. години – прољетни третман 

 
I 

У циљу спречавања настанка и 
ширења заразних болести које угрожавају 
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здравље становништва, наређује се 
спровођење превентивне систематске 
дератизације на подручју општине Лопаре – 
прољетни третман, у периоду од 07.05. до 
15.05.2020. године. 

 
II 

Превентивну систематску дератизацију 
извршиће ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ''ДЕЗИНСЕКЦИЈА'' 
БИЈЕЉИНА, које испуњава услове у погледу 
кадра, простора и опреме за обављање 
послова дератизације, као и услове за промет 
на велико и складиштење хемикалија и 
биоцида. 

 
III 

Превентивном систематском 
дератизацијом биће обухваћене сљедеће 
површине и објекти: 

- објекти свих основних школа 
(централна и подручне),  

- зграда Општинске управе општине 
Лопаре, 

- објекти свих буџетских корисника, 
- јавне зелене површине (игралишта, 

пијаце...). 
IV 

Tрошкове дератизације на површинама 
и објектима који су наведени у тачки III ове 
Наредбе сноси јединица локалне самоуправе – 
општина Лопаре. Трошкове дератизације у 
просторијама објеката који су у посједу 
грађана на подручју општине Лопаре, 
финансирају заинтересовани грађани личним 
средствима. 

 
V 

Субјекти који подлијежу провођењу 
превентивне систематске дератизације дужни 
су обезбиједити несметан рад Даваоцу услуга 
без обзира на парцијалне радове и уговоре 
које посједују. У противном казниће се 
новчаном казном одрећеном чланом 61. став 
1) подтачка (7) Закона о заштити становништва 
од заразних болести (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 90/17).  

 
VI 

Надзор над спровођењем акције 
превентивне систематске дератизације на 
подручју општине Лопаре вршиће инспектори 
Одсјека за инспекцијске послове општине 
Лопаре. 

 
VII 

Ова Наредба 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: 02/5-404-24-5/20           Н АЧ ЕЛ Н И К   
Датум, 04.05.2020. године    Радо Савић, с.р. 
_______________________________________                                                                                               
          
24. 

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 радова на изградњи АБ бране у 
алувиону ријеке Гњице у насељеном мјесту 
Пирковци – Општина Лопаре, према ЈРЈН: 
45247210-5 – грађевински радови на брани. 
 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 
21.795,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре, из средстава прикупљених од 
посебних водних накнада у 2020. години 
(Програм намјенског утрошка средстава 
прикупљених од посебних водних накнада за 
2020. годину, број: 01/1-022-1-10/20 од 
18.02.2020. године). 
 

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. 
 

 

http://www.ejn.gov.ba/
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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: 02/5-404-45-1/20      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 07.05.2020.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                            
25.      
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-44-3/20 
Датум, 12.05.2020. 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 за изградњу АБ потпорних 
зидова и АБ моста преко канала Михајловац, 
распона око 12 m, на обилазници око Лопара, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ПЛАНУМ“ БРЧКО, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 55-А/20 од 06.05.2020. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана, 
12.05.2020. године и заведена под бројем: 
02/5-1746. 

 
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 за изградњу АБ потпорних 
зидова и АБ моста преко канала Михајловац, 
распона око 12 m, на обилазници око Лопара, 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-44-1/20 од 
04.05.2020. 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 „ПЛАНУМ“ БРЧКО, дана 
05.05.2020. 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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26. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-46-3/20 
Датум; 19.05.2020. 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 за набавку и испоруку робе - 
материјал за изградњу уличне расвјете у 
насељеном мјесту Лопаре, локација поред 
шеталишта и у насељеном мјесту Липовице – 
Општина Лопаре, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ, УСЛУГЕ И 
ПРОМЕТ „MDM STANKOM“ БРЧКО 
ДИСТРИКТ, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 01/2020 од 18.05.2020. 
године, a која је у Уговорном органу 
запримљена дана 19.05.2020. године и 
заведена под бројем: 02/5-1848. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
4.256,03 КМ, без ПДВ-а, односно 4.979,55 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
четирихиљадедеветстотинаседамдесетдевет и 
55/100 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 за набавку и испоруку робе - 
материјал за изградњу уличне расвјете у 
насељеном мјесту Лопаре, локација поред 
шеталишта и у насељеном мјесту Липовице – 
Општина Лопаре покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-46-1/20 од 14.05.2020. 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 4.260,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, 
ТРГОВИНУ, УСЛУГЕ И ПРОМЕТ „MDM 
STANKOM“ БРЧКО ДИСТРИКТ, 15.05.2020. 
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. 
_______________________________________
       
27.   

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 услуга: Кошење – уређење путног 
појаса поред локалних путева на подручју 
Општине Лопаре, према ЈРЈН: 77300000-3 – 
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хортикултурне услуге. 
 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 17.094,00 
КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се из планираних 
буџетских средстава општине Лопаре за 2020. 
годину, предвиђених програмом заједничке 
комуналне потрошње. 
 

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: 02/5-404-47-1/20     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 29.05.2020.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                            
28.      

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, 
Радојки Делић 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: 02/1-1702/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 20.05.2020.            Радо Савић, с.р. 
_______________________________________ 
 
29. 

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, 
Цвијанки Ђурић из Лопаре Села за трошкове 
лијечења. 

 
II 
 

               За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 

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

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-1701/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 20.05.2020.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
30. 

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, Далибору 
Чвору из Лопаре Села за трошкове лијечења. 

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-1724/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 22.05.2020.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
       
 
 

31.       
            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, 
Јелици Савић из Пирковаца за трошкове 
лијечења. 

 
II 
 

 За реализацију ове Oдлуке 
задужује се Одјељење за финансије. 
 

 
III 
 

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

 
 

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

 
Број: 02/1-1771/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 22.05.2020.            Радо Савић, с.р. 
_______________________________________ 
 
32. 
            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 
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I 
 
             Одобравају се средства, у износу од 
250,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Миладину 
Илићу 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: 02/1-1494/20     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 03.06.2020.         Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
33. 
             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, Вељку 
Петровићу из Милиног Села за трошкове 
лијечења. 
 

II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

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

 

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

 
 
Број: 02/1-1639/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 03.06.2020.           Радо Савић, с.р. 
_______________________________________ 
 
34. 

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, Види 
Жепнић 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: 02/1-1723/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 08.06.2020.            Радо Савић, с.р. 
_______________________________________ 
 
35. 

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 
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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, Сави 
Јовићу из Рожња 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: 02/1-2056/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 08.06.2020.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
36. 

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, Цвијану 
Јањићу из Миросаваца за трошкове лијечења. 

 
II 
 

               За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 

III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-2060/20     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 08.06.2020.          Радо Савић, с.р. 
_______________________________________ 
 
37. 

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 Тешићу 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: 02/1-1546/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 19.06.2020.          Радо Савић, с.р. 
_______________________________________ 
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38. 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А  
 О П Ш Т И Н А   Л О П А Р Е 
     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
Број: 02/1-014-41/20 
Датум, 08.06.2020. године. 

 
 

             На основу члана члана 59. и 82. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник  
РС'', број: 97/16 и 36/19), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17), Начелник 
општине Лопаре доноси  
 

О Д Л У К У 
о додјели на кориштење путничког 

аутомовила 
 
I 

 ЈЗУ Дом здравља ''Лопаре'' Лопаре, 
додјељује се на кориштење до 01.06.2021. 
године, путнички аутомобил власништо 
општине Лопаре следећих карактеристика:  
1. Врста возила: Путнички аутомобил 
2. Марка возила: Шкода 
3. Тип: 5Ј 
4. Година производње: 2014. година 
5. Боја: Црвена  
6. Број шасије: TMBEH45J2E3061153 
7. Број мотора: CGP774129 
8. Снага мотора: 51 kw 
9. Радна запремина мотора: 1198 cm

3
 

10. Број сједишта: 5 
11. Регистарска ознака: А09-Е-172 

 
II  

 Све трошкове за вријеме кориштења 
возила, укључујући регистрацију, осигурање, 
гориво, редовне и ванредне сервисе, 
евентуалне штете на возилу и све остале 
ванредне трошкове, сноси корисник возила. 
 

III 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 
 
 
                                                            
    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                               Радо Савић, с.р.  
________________________________________     
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