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АКТИ СКУПШТИНЕ 
1.  

На основу члана 14. став 1. Закона о 
експропријацији („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 112/06, 37/07, 66/08, 110/08, 
116/10, 121/10, 2/15 и 79/15), члана 39. став (2) 
тачка 13) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16) и члана 36. став (2) тачка 13) Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17), Скупштина општине 
Лопаре на 34. редовној сједници одржаној 
дана 23. септембра 2020. године, д о н о с и  
 
 

 О Д Л У К У 
О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА ОПШТЕГ 

ИНТЕРЕСА РАДИ ПРОВОЂЕЊА 
ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ 

ИЗГРАДЊЕ ЛОКАЛНОГ СЕКУНДАРНОГ 
ПУТА  (Р1) У МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

ПОДГОРА, ОПШТИНА ЛОПАРЕ   
 
I 

 Утврђује се да је од општег интереса 
изградња локалног секундарног пута (Р1) „пут 
од магистралног пута 113 (М-18) преко Ракића, 
Тришића и Миловановића до примарног 
локалног пута ЛП07“ у Мјесној заједници 
Подгора, општина Лопаре.  

 Корисник експропријације је Општина 
Лопаре. 
 

II 
 За реализацију ове Одлуке задужује се 
Начелник општине Лопаре и 
Правобранилаштво Републике Српске – 
сједиште замјеника у Бијељини, које ће, у 
својству законског заступника Општине 
Лопаре, у складу са Законом, провести 
потребне радње у циљу обезбјеђивања одлуке 
Владе Републике Српске о утврђивању општег 
интереса и провођење поступка 
експропријације пред надлежном Републичком 
управом за геодетске и имовинско-правне 
послове Бања Лука, Подручна јединица 
Лопаре. 
 

III 
 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: 01/1-022-1-49/20       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 23.09.2020.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________
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2. 
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 34. сједници одржаној 
дана 23.09.2020. 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 50.000,00 КМ, за финансијску 
подршку уређења нове „КОВИД БОЛНИЦЕ“ у 
оквиру ЈЗУ Болница „Свети Врачеви“ 
Бијељина. 
 

II 
 

Средства из претходног члана биће 
обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 
2020. годину, са позиције 415200  -  „Текуће 
помоћи непрофитним субјектима“. 

 
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: 01/1-022-1-50/20       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 23.09.2020.     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 36/19) и чланa 36. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17),  Скупштина 
општине Лопаре, на 34. сједници одржаној 
дана 23.09.2020. 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 81.000,00 КМ, за изградњу 
комуналне инфраструктуре у мјесној заједници 
Лопаре, насеље Слатина. 
 

II 
 

Средства из претходног члана биће 
обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 
2020. годину, са позиције 416100 -  „Помоћ у 
изградњи стамбених јединица“. 

 
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: 01/1-022-1-51/20      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 23.09.2020.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________
  
4. 
           На основу члана 22. и 23. Закона о 
стварним правима („Службени гласник РС“, 
број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), 
члана 13. и 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број: 97/16 и 36/19) и 
члана 36. Статута општине Лoпаре (''Службени  
гласник општине Лопаре'', број: 4/17), 
Скупштина општине Лопаре, на  34. сједници 
одржаној дана  23.09.2020. године, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о  куповини непокретности у Прибоју од  

Радовановић (Слободанa) Симе и 
Радовановић (Слободана) Саве 

 
I 

ОДОБРАВА  СЕ  Општини  Лопаре  
куповина   непокретности  у  Прибоју, општина 
Лопаре,   означених  као: 

- к.п. број: 1652/3, у нарави пашњак 2. 
класе, површине 2274 м

2
, уписана у ЛН 

број: 999/1 К.О. Прибој на име 
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Радовановић Слободана Симо са 
дијелом 1/1, 

- к.п. број: 1652/2, у нарави пашњак 2. 
класе, површине 2274 м

2
, уписана у ЛН 

број: 998/1 К.О. Прибој на име 
Радовановић Слободана Саво са 
дијелом 1/1, 

- к.п. број 1652/4, у нарави пашњак 2. 
класе, површине 305 м

2
, уписана у ЛН 

број: 480/1 К.О. Прибој на име 
Радовановић Слободана Симо са 
дијелом 1/3, Радовановић Слободана 
Симо са дијелом 1/3 и Радовановић 
Слободана Драгомир са дијелом 1/3. 

 
II 

Непокретности из члана 1. Ове  Одлуке  
купују се 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. 
 

III 
Некретнине наведене у  члану 1. ове 

Одлуке купиће се по укупној цијени од 
30.000,00 КМ (словима: 
тридесетхиљадаконвертибилнихмарака). 

 
IV 

Овлашћује се Начелник општине 
Лопаре да на основу ове одлуке код 
овлаштеног нотара закључи Уговор о 
купопродаји са продавцима.  

 
V 

Ова Одлука  ступа на снагу даном 
доношења,а објавиће се у ''Службеном  
гласнику општине Лопаре''.  
 

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

 
Број: 01/1-022-1-52/20       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 23.09.2020.      СКУПШТИНEОПШТИНЕ  
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________
   
5.                                   

На основу члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима (,,Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 
95/11 и 60/15), члана 39. став 13. Закона о 
локалној самоуправи (,,Службени гласник 
Републике Српске“, брoj: 97/16 и 36/19), члана 
5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj: 20/12) и члана 36. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17), Скупштина општине 
Лопаре на 34. редовној сједници одржаној 
дана 23.09.2020. године, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о јавном оглашавању и продаји 
непокретности путем усменог 

јавног надметања – лицитације 
 
I 
 

 Под условима и на начин регулисан 
овом Одлуком спровешће се јавно 
оглашавање и продаја лицитацијом 
непокретности у својини општине Лопаре 
означених као: 
            - к.п. број: 401/9, површине 381 м

2
, 

уписана у ЛН. број: 479К.О. Прибој, 
            - к.п. број: 404, површине 15м

2
, уписана 

у ЛН. број: 479 К.О. Прибој. 
 

II 
 

 Почетна продајна цијена 
непокретности из тачке I ове одлуке износи 
1.980,00 KM (словима: jeднахиљада 
деветстотина осамдесет конвертибилних 
марака). 

III 
 

Јавни конкурс за продају непокретности 
из тачке I ове одлуке расписаће Начелник 
општине у складу са одредбама Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске 
и јединице локалне самоуправе. 

 
IV 
 

 За учешће у поступку лицитације 
учесник је дужан уплатити једнократни износ 
кауције у висини од 1.000,00 КМ, уплатом на 
жиро рачун општине Лопаре или полагањем 
износа кауције на благајну општине. 
 

V 
 

 Поступак лицитације непокретности 
спровешће комисија коју је именовао овај 
орган. 
 

VI 
 

 Продајну цијену непокретности учесник 
лицитације са којим ће се закључити уговор, 
обавезан је уплатити прије закључивања 
уговора на жиро рачун продавца. 
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VII 
 

 Oвлашћује се Начелник општине 
Лопаре, да по окончаном поступку лицитације, 
а по прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва Републике Српске, 
сједиште Замјеника у Бијељини, може код 
овлаштеног нотара закључити уговор о 
продаји непокретности из тачке I ове одлуке. 
 

VIII 
 

 Oва одлука ступа на снагу осмог дана 
након 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: 01/1-022-1-53/20       ПРЕДСЈЕДНИК    
Датум,23.09.2020.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
                                                                       
6. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Репубике 
Српске“, број: 91/16), 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 34. 
редовној сједници, одржаној дана 23.09.2020. 
године, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о оснивању права грађења у корист 
Јованoвић (Цвијан) Славко из Подгоре 

 
I 

Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснивања права грађења у корист 
Јовановић Славке, на парцели означеној као 
к.ч.бр. 267/24, површине 213м

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. 267/24, површине 213м

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 Јовановић 
Славке, 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: 01/1-022-1-54/20      ПРЕДСЈЕДНИК            
Датум, 23.09.2020.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                                           
 
7. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Репубике 
Српске“, број: 91/16), 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 34. 
редовној сједници, одржаној дана 23.09.2020. 
године, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о оснивању права грађења у корист 
Тодоровић (Неђо) Љубо из Лопара 

 
I 

Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснивања права грађења у корист 
Тодоровић Љубе, на парцели означеној као 
к.ч.бр. 267/25, површине 175м

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. 267/25, површине 175м

2, 
уписане у зк. 
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уложак бр. 43 К.О. Лопаре град са правом 
располагања у корист Скупштине општине 
Лопаре у дијелу 1/1. 

 
II 

Право грађења у корист Тодоровић 
Љубе, оснива се у циљу рјешавања стамбеног 
питања чланова породице погинулог борца. 
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: 01/1-022-1-55/20      ПРЕДСЈЕДНИК           
Датум, 23.09.2020.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                                           
 
8. 
           На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС", број: 
97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине 
Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре", 
број: 6/17), Скупштина општине Лопаре на 34. 
редовној сједници одржаној дана 23.09.2020. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о прихватању  стручног мишљења и 

урбанистичко-техничких услова  
 
I 

 
Прихвата се стручно мишљење и 

урбанистичко-технички услови број:            СМ 
- УТУ – 266/20 од 31.08.2020. године Д.О.О. 
„АНТИЋ ТУРС“ Лопаре, за легализацију 
пословног објекта – мртвачнице и вешераја у 
Лопарама, на земљишту означеном као к.ч. 
број 46/2 и 46/7 К.О. Лопаре Град, а који су 
урађени од стране ЈП „Дирекција за изградњу 
и развој града” Бијељина. 

Са наведеним Стручним 
мишљењем и урбанистичко-техничким 
условима накнадно ће се извршити 
усклађивање Регулационог плана града 
Лопаре. 

 
II 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 
 

Број: 01/1-022-1-56/20      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 23.09.2020.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
                           
9. 
             На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС", број: 
97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине 
Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре", 
број 6/17), Скупштина општине Лопаре на 34. 
редовној сједници одржаној дана 23.09.2020. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о прихватању  стручног мишљења и 

урбанистичко-техничких услова  
 
I 

 
Прихвата се стручно мишљење и 

урбанистичко-технички услови број:            УТУ 
– 261/20 од 14.09.2020. године Васић Васе из 
Тобута, за изградњу управне зграде и 
производног погона - мљекаре у Липовицама, 
на земљишту означеном као к.ч. број 1189 К.О. 
Тобут, а који су урађени од стране ЈП 
“Дирекције за изградњу и развој града” 
Бијељина. 
 

Са наведеним Стручним 
мишљењем и урбанистичко-техничким 
условима накнадно ће се извршити 
усклађивање Регулационог плана града 
Лопаре. 

 
II 
 

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



Страна 6                            Службени гласник општине Лопаре – број: 5/20.               30.09.2020. 

 

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

 
 

Број: 01/1-022-1-57/20      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 23.09.2020.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
                           
10. 
               На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС", 
број: 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута 
општине Лопаре ("Службени гласник општине 
Лопаре", број 6/17), Скупштина општине 
Лопаре на 34. редовној сједници одржаној 
дана 23.09.2020. године, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању  стручног мишљења и 

урбанистичко-техничких услова  
 
I 

 
Прихвата се стручно мишљење и 

урбанистичко-технички услови број:            УТУ 
– 226/20 од 10.08.2020. године Лазаревић 
Милана из Тобута, за изградњу привредног – 
економског објекта (фарма свиња) у Тобуту, на 
земљишту означеном као к.ч. број 884/3 К.О. 
Тобут, а који су урађени од стране ЈП 
“Дирекције за изградњу и развој града” 
Бијељина. 
 

Са наведеним Стручним 
мишљењем и урбанистичко-техничким 
условима накнадно ће се извршити 
усклађивање Регулационог плана града 
Лопаре. 

 
II 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 
 

Број: 01/1-022-1-58/20       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 23.09.2020.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
                    
 
 
 
 

11. 
                На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС", 
број: 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута 
општине Лопаре ("Службени гласник општине 
Лопаре", број: 6/17), Скупштина општине 
Лопаре на 34. редовној сједници одржаној 
дана 23.09.2020. године, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању  стручног мишљења и 

урбанистичко-техничких услова  
 
I 

 
 Прихвата се стручно мишљење и 
урбанистичко-технички услови број:            
УТУ–283/19 од 04.07.2019. године Митровић 
Душана из Мачковца и измјена стручног 
мишљења и урбанистичко-техничких услова 
број: УТУ-283/19 од 16.09.2020. године за 
измјену грађевинске парцеле означене као к.ч. 
број 421/2 К.О. Мачковац и цијепање 
катастарских парцела означених као к.ч. број 
421/1, 332/1 и 422/1 К.О. Мачковац, а који су 
урађени од стране ЈП “Дирекције за изградњу 
и развој града” Бијељина. 
 
 Са наведеним Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима накнадно ће 
се извршити усклађивање Регулационог плана 
града Лопаре. 

 
II 
 

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

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

 
Број: 01/1-022-1-59/20      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 23.09.2020.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
                    
12. 
                      На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС", 
број: 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута 
општине Лопаре ("Службени гласник општине 
Лопаре", број: 6/17), Скупштина општине 
Лопаре на 34. редовној сједници одржаној 
дана 23.09.2020. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о прихватању  стручног мишљења и 

урбанистичко-техничких услова  
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I 
Прихвата се стручно мишљење и 

урбанистичко-технички услови број:            УТУ 
– 250/20 од 14.09.2020. године Цвијетковић 
Цвијете из Лопара, за цијепање парцеле 
означене као к.ч. број 338/1 К.О. Лопаре Град и 
изградњу пословног   објекта – самоуслужне 
аутоперионице, а који су урађени од стране ЈП 
“Дирекције за изградњу и развој града” 
Бијељина. 

Са наведеним Стручним 
мишљењем и урбанистичко-техничким 
условима накнадно ће се извршити 
усклађивање Регулационог плана града 
Лопаре. 

 
II 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

  
Број: 01/1-022-1-60/20    ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 23.09.2020.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 

 
АКТИ НАЧЕЛНИКА 

                  
13. 
             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 

Овом Одлуком покреће се поступак 
набавке радова на изградњи производно – 
складишног објекта у Мјесној заједници Прибој, 
Општина Лопаре, према ЈРЈН: 45213200-5 – 
Грађевински радови на пословним зградама, 
складиштима и индустријским грађевинама, 
грађевинама везаним за превоз. 
 Поступак јавне набавке се проводи 
путем система „Е – набавке“, на Порталу 

www.ejn.gov.ba, уз примјену е-аукције. 
 

II 
 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке износи 
643.222,50 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке биће обезбјеђена од стране 
Министарства финансија Републике Српске, 
на основу Споразума о финансирању пројекта 
донаторским средствима у оквиру механизма 
сарадње по Споразуму о успостављању 
специјалних паралелних односа између 
Републике Српске и Републике Србије, број 
споразума: 02/1-014-126 од 01.07.2019. године. 
Дио средстава који прелази одобрена 
донаторска средства финансираће општина 
Лопаре из буџета. 
 

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 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: 02/5-404-65-1/20     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 03.08.2020.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                                              
14.   
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-63-3/20 
Датум, 04.08.2020. 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 

http://www.ejn.gov.ba/
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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 јавне набавке робе - 

грађевински, електро и водоматеријал за 
изградњу зграде Мјесне заједнице Кореташи - 
насељено мјесто Смиљевац, 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: П1/20 од 31.07.2020. године, a која је у 
Уговорном органу запримљена дана 
03.08.2020. године и заведена под бројем 02/5-
2846. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.197,32 КМ, без ПДВ-а, односно 6.080,88 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
шестхиљадаосамдесет 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 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. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке робе - 
грађевински, електро и водоматеријал за 
изградњу зграде Мјесне заједнице Кореташи - 
насељено мјесто Смиљевац, Општина Лопаре 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-63-1/20 од 
29.07.2020. 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 5.200,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 
 Захтјев за достављање понуде упућен 

је понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 
ПРОМЕТ „LD“ БИЈЕЉИНА, 29.07.2020. 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. 
            На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке радова на 

изградњи асфалтног пута у насељеном мјесту 
Прибој, засеок Рикићи (дужине 100,00 m

1
, 

ширине 2,60 m
1 

+ 2 x 0,30 m банкине), 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
ЛОПАРЕ, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 123/20 од 03.08.2020. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана 03.08.2020. године и заведена под 
бројем: 02/5-2875. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.997,80 КМ без ПДВ-а, односно 7.017,43 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљадаседамнаест и 43/100 
конвертибилних марака).  
 

Члан 3. 
 Приједлог уговора о набавци 
доставиће се на потпис изабраном понуђачу из 
члана 1. ове Одлуке. 
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Члан 4. 
 За извршење ове Одлуке задужује се и 
овлашћује 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 насељеном мјесту 
Прибој, засеок Рикићи (дужине 100,00 m

1
, 

ширине 2,60 m
1 
+ 2 x 0,30 m банкине), покренут 

је Одлуком о покретању поступка јавне 
набавке, број: 02/5-404-64-1/20 од 29.07.2020. 
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 5.998,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, 
дана 30.07.2020. 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) 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 
робе – електроматеријал за одржавање 
уличне расвјете на подручју Општине Лопаре 
(насељена мјеста: Лопаре, Пипери, Козјак, 
Пељаве, Вакуф и Прибој), према ЈРЈН 
31681410-0 (електрични материјали). 
 

II 
 

 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.975,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2020. годину, са буџетске позиције 
412800 „Улична расвјета“. 
 

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: 02/5-404-66-1/20     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 05.08.2020.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                            
17. 

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  
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I 
 

 Покреће се поступак јавне набавке 
радова на изградњи дионице асфалтног пута у 
насељеном мјесту Милино Село, засеок 
Жутавка, од стационаже 1 + 160 до 
стационаже 1 + 235 (дужине L = 75,00 m

1
, 

ширине 3,00 m
1 

+ 2 x 0,50 m банкине), према 
ЈРЈН 45233120-6 Грађевински радови на 
цести. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.998,00 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: 02/5-404-67-1/20     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 07.08.2020.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
18. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-66-3/20 
Датум, 10.08.2020. 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 јавне набавке набавке робе 

– електроматеријал за одржавање уличне 
расвјете на подручју Општине Лопаре 
(насељена мјеста: Лопаре, Пипери, Козјак, 
Пељаве, Вакуф и Прибој), одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу ОРТАЧКА 
ТРГОВИНСКА РАДЊА „ГВОЖЂАРА“ 
Михајло Тошић и Маја Остојић с.п. 
ЛОПАРЕ, након разматрања достављене 
понуде Понуђача од 06.08.2020. године, a која 
је у Уговорном органу запримљена дана 
07.08.2020. године и заведена под бројем 02/5-
2954. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.974,35 КМ, без ПДВ-а, односно 6.990,00 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
шестхиљададеветстотинадеведесет 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“ као и на web-
страници. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке робе - 
електроматеријал за одржавање уличне 
расвјете на подручју Општине Лопаре 
(насељена мјеста: Лопаре, Пипери, Козјак, 
Пељаве, Вакуф и Прибој) покренут је Одлуком 
о покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-66-1/20 од 05.08.2020. 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 5.975,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ОРТАЧКА ТРГОВИНСКА РАДЊА 
„ГВОЖЂАРА“ Михајло Тошић и Маја Остојић 
с.п. ЛОПАРЕ, 06.08.2020. године. 
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
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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. 
________________________________________
       
19. 

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 јавне набавке 
радова на изградњи асфалтног пута у 
насељеном мјесту Јабланица, засеок 
Максимовићи (дужине L = 68,00 m

1
, ширине 

2,50 m
1 

+ 2 x 0,50 m банкине), према ЈРЈН 
45233120-6 Грађевински радови на цести. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.128,00 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: 02/5-404-68-1/20       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 12.08.2020.             Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
20.   
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-67-3/20 
Датум, 12.08.2020. 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 

изградњи дионице асфалтног пута у 
насељеном мјесту Милино Село, засеок 
Жутавка, од стационаже 1 + 160 до 
стационаже 1 + 235 (дужине L = 75,00 m

1
, 

ширине 3,00 m
1 

+ 2 x 0,50 m банкине), 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
ЛОПАРЕ, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 132/20 од 10.08.2020. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана 12.08.2020. године и заведена под 
бројем: 02/5-3035. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.997,75 КМ без ПДВ-а, односно 7.017,37 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљадаседамнаест и 37/100 
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 
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стамбено – комуналне послове општине 
Лопаре. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
изградњи дионице асфалтног пута у 
насељеном мјесту Милино Село, засеок 
Жутавка, од стационаже 1 + 160 до 
стационаже 1 + 235 (дужине L = 75,00 m

1
, 

ширине 3,00 m
1 
+ 2 x 0,50 m банкине), покренут 

је Одлуком о покретању поступка јавне 
набавке, број: 02/5-404-67-1/20 од 07.08.2020. 
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 5.998,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, 
дана 07.08.2020. 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. 
________________________________________
                    
21. 
              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 

Овом Одлуком покреће се поступак 
набавке радова на асфалтирању локалних 
путева на подручју мјесних заједница Прибој и 
Подгора, према ЈРЈН: ЈРЈН 45233120-6 
Грађевински радови на цести.  

Поступак јавне набавке се проводи 
путем система „Е – набавке“, на Порталу 
www.ejn.gov.ba, уз примјену е-аукције. 

 
II 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
85.470,09 КМ без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке биће обезбјеђена у буџету 
општине Лопаре за 2020. годину, са позиције 
511100 – „Подршка пројектима капиталних 
инвестиција“, Одлуке Скупштине општине 
Лопаре, број: 01/1-022-1-34/19 од 09.04.2020. 
године, 01/1-022-1-35/20 од 28.07.2020. године 
и 01/1-022-1-41/20 од 28.07.2020. године. 
 

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 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: 02/5-404-69-1/20       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 14.08.2020.             Радо Савић, с.р. 
________________________________________

http://www.ejn.gov.ba/
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22. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-68-3/20 
Датум, 17.08.2020. 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 

изградњи асфалтног пута у насељеном мјесту 
Јабланица, засеок Максимовићи (дужине L = 
68,00 m

1
, ширине 2,50 m

1 
+ 2 x 0,50 m банкине), 

одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ 
ЧЕЛИЋ, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 34-П/2020 од 
17.08.2020. године, која је у Уговорном органу 
запримљена дана 17.08.2020. године и 
заведена под бројем: 02/5-3083. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.127,20 КМ без ПДВ-а, односно 5.998,82 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
петхиљададеветстотинадеведесетосам и 
82/100 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 радова на 
изградњи асфалтног пута у насељеном мјесту 
Јабланица, засеок Максимовићи (дужине L = 
68,00 m

1
, ширине 2,50 m

1 
+ 2 x 0,50 m банкине), 

покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-68-1/20 од 
12.08.2020. 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 5.128,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ 
ЧЕЛИЋ, дана 14.08.2020. 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. 
________________________________________
                    
23. 

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: израда Главног пројекта вањског 
уређења (уређење платоа) аутобуске станице 
у Лопарама и Главног пројекта кружног тока на 
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укрштању регионалног пута Р456 и планиране 
обилазнице, према ЈРЈН 71242000-6, израда 
пројекта и нацрта, процјена трошкова. 
 

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: 02/5-404-70-1/20       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 18.08.2020.             Радо Савић , с.р. 
________________________________________
                            
24.  

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 просијецању пута у насељеном мјесту 
Пушковац, засеок Костићи (дужина 280,00 m

1
, 

ширина 3,00 m
1
), према ЈРЈН 4511200-5 

(радови ископа и земљани радови). 
 

II 
 

 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.970,00 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: 02/5-404-71-1/20        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 18.08.2020.              Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
25.       

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 санацији и реконструкцији просторија 
Основног суда Бијељина, Одјељење у 
Лопарама, према ЈРЈН 45216112-2 
(грађевински радови на згради суда). 
 

II 
 

 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију 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. 
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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: 02/5-404-72-1/20       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 19.08.2020.             Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
26.       
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-70-3/20 
Датум, 24.08.2020. 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: израда 

Главног пројекта вањског уређења (уређење 
платоа) аутобуске станице у Лопарама и 
Главног пројекта кружног тока на укрштању 
регионалног пута Р456 и планиране 
обилазнице, одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „K - ПРОЈЕКТ“ ИСТОЧНО 
САРАЈЕВО, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 10-87/20 од 19.08.2020. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана, 21.08.2020. године и заведена под 
бројем: 02/5-3145. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
6.000,00 КМ, без ПДВ-а, односно 7.020,00 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: седам 
хиљададвадесет 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: израда 
Главног пројекта вањског уређења (уређење 
платоа) аутобуске станице у Лопарама и 
Главног пројекта кружног тока на укрштању 
регионалног пута Р456 и планиране 
обилазнице покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-70-1/20 
од 18.08.2020. 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 „K - ПРОЈЕКТ“ ИСТОЧНО 
САРАЈЕВО, 18.08.2020. 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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27. 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
        Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-58-9/20 
Датум; 24.08.2020. 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: 02/5-404-58-8/20 од 
24.08.2020. године да се уговор за набавку 
радова - земљани радови на локалном путу 
(од магистралног пута М-18 – Бусија), дионица: 
Ракићи – Бусија, од стационаже 1 + 100 до 
стационаже 3 + 100, дужине 2.000 m

1
, ширина 

планума 8 m
1
, додијели Понуђачу ДРУШТВО 

СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, на основу 
понуде, број: 107/20 од 16.07.2020. године, која 
је у Уговорном органу запримљена дана, 
06.08.2020. године и заведена под бројем: 
02/5-2923. 

 
II 

Укупна вриједност предметне набавке, 
након проведене Е - аукције износи 127.649,20 
КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 149.349,56 
КМ са урачунатим ПДВ-ом 
(стотинучетрдесетдеветхиљадатристотинечет
рдесетдевет и 56/100 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. Осталу документацију изабрани 
понуђач је доставио у саставу своје понуде и 
тиме се ослободио обавезе накнадног 
достављања исте. 

Уколико изабрани понуђач у горе 

наведеном року не достави тражену 
документацију, уговорни орган ће, у складу са 
чланом 72. став 3) тачка (а) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), доставити приједлог уговора оном 
понуђачу чија је понуда по ранг - листи одмах 
након понуде најуспјешнијег понуђача. 
 

IV 
Приједлог уговора о набавци 

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

 
V 

 Ова Одлука 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 радова - земљани 

радови на локалном путу (од магистралног 
пута М-18 – Бусија), дионица: Ракићи – Бусија, 
од стационаже 1 + 100 до стационаже 3 + 100, 
дужине 2.000 m

1
, ширина планума 8 m

1
, 

покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-58-1/20 од 
15.07.2020. године. 

Јавна набавка проведена је путем 
Отвореног поступка. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 
15-1-3-54-3-17/20 објављено је на Порталу 
јавних набавки дана 15.07.2020. године. 

Сажетак Обавјештења о набавци 
објављен је у „Службеном гласнику БиХ“, број: 
42 од 17.07.2020. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 128.205,00 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган објавио је Тендерску 
документацију на Порталу јавних набавки, 
дана 15.07.2020. године.  

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

Комисија за јавне набавке именована 
је Рјешењем Начелника Општине, број: 02/5-
404-58-2/20 од 15.07.2020. године, са задатком 
да проведе поступак јавне набавке у складу са 
Законом о јавним набавкама БиХ, те да 
Препоруку Начелнику Општине за доношење 
одлуке о избору најповољнијег понуђача или 
одлуке о поништењу поступка јавне набавке. 
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На адресу Уговорног органа 
благовремено су пристигле 4 (четири) понуде и 
то: 

- „ПАПИЛОН“ Д.О.О. КОРАЈ – ЧЕЛИЋ 
- „GALAX – NISKOGRADNJA“ Д. Д. 

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

 
Комисија је извршила јавно отварање 

пристиглих понуда, дана 06.08.2020. године у 
11:30

h
 уз присуство представника понуђача 

„Араповац путеви“ д.о.о. Челић и „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. 

Поступак Е-аукције заказан је за дан 
20.08.2020. године са почетком у 14

h
 и исти је 

према Извјештају Агенције за јавне набавке 
трајао до 14:20

h
. Након преузетог Извјештаја о 

току и завршетку Е-аукције, Комисија за јавне 
набавке сачинила је Записник о оцјени понуда, 
број: 02/5-404-58-7/20 од 20.08.2020. године 
који је заједно са Препоруком о избору 
најповољнијег понуђача (Извјештај о раду), 
број: 02/5-404-58-8/20 од 24.08.2020. 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 4 
(четири); 

 да је благовремено запримљено 4 
(четири) понуде; 

 да је неблаговремено запримљено 0 
(нула) понуда; 

 Понуде понуђача „Папилон“ д.о.о. Корај 
– Челић, „Galax – Niskogradnja“ д.д. 
Брчко, „Араповац путеви“ д.о.о. Челић 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 

20.08.2020. године са почетком у 14h. На Е – 
аукцију су позвани сви 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: 
 

 

Р
. 
б
р
. 

Назив / име 
понуђача 

Понуђена 
цијена 

(без ПДВ-а) 

Проценат 
умањења 

укупне 
цијене 
након 

завршене 
Е - аукције 

Цијена 
умањена 
за преф. 
третман  

30% 

1)  
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
Д.О.О. ЛОПАРЕ 

127.649,20 
КМ 0% 

89.354,44 
КМ 

2)  

„GALAX-
NISKOGRADNJA“ 
Д.Д. БРЧКО 

128.173,00 
КМ 0% 

89.721,10 
КМ 

3)  
„ПАПИЛОН“ Д.О.О. 
КОРАЈ - ЧЕЛИЋ 

147.640,00 
КМ 0% 

103.348,00 
КМ 

4)  

„АРАПОВАЦ 
ПУТЕВИ“ Д.О.О. 
ЧЕЛИЋ 

162.974,00 
КМ 0% 

114.081,80 
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.                   
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Доставити: 
1. „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре, 
2. „Galax - Niskogradnja“ д.д. Брчко,  
3. „Папилон“ д.о.о. Корај – Челић, 
4. „Араповац путеви“ д.о.о. Челић, 
5. Евиденцији и 
6. Архиви. 
________________________________________ 
 
28. 

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 (ознака пројекта: 20-
06-АТ-082), пут за Бусију, дионица од М18 
преко Ракића до раскрснице на Ливадама од 
стационаже 0+000,00 до 1+350,00, као и 
израда скица за провођење у катастарском и 
грунтовном операту. ЈРЈН 71242000-6, израда 
пројекта и нацрта, процјена трошкова. 
 

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 
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: 02/5-404-73-1/20    Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 24.08.2020.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                           

29.       
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 
материјала за израду бетонских стаза у 
насељеном мјесту Липовице, Општина Лопаре, 
према ЈРЈН 44110000-4 (грађевински 
материјали), 44111200-3 (цемент) и 44523300-
5 (арматура). 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке износи 6.000,00 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: 02/5-404-74-1/20     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 25.08.2020.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                       
30.      
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-72-3/20 
Датум, 25.08.2020. 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 
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са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке радова на санацији 

и реконструкцији просторија Основног суда 
Бијељина, Одјељење у Лопарама, одлучено је 
да се уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„GOLDEN BAU“ ЛОПАРЕ, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 69/20 од 
24.08.2020. године, која је у Уговорном органу 
запримљена дана 25.08.2020. године и 
заведена под бројем: 02/5-3178. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 7.020,00 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: седам 
хиљададвадесет 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 радова на 
санацији и реконструкцији просторија Основног 
суда Бијељина, Одјељење у Лопарама, 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-72-1/20 од 
19.08.2020. 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 „GOLDEN BAU“ ЛОПАРЕ, 
дана 20.08.2020. 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. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-71-3/20 
Датум, 25.08.2020. 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 
просијецању пута у насељеном мјесту 
Пушковац, засеок Костићи (дужина 280,00 m

1
, 

ширина 3,00 m
1
), одлучено је да се уговор 

додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „МР 
ЈОВИЋ“ ЛОПАРЕ, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 04/20 од 
25.08.2020. године, која је у Уговорном органу 
запримљена дана, 25.08.2020. године и 
заведена под бројем: 02/5-3180. 
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Члан 2. 
 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.970,00 КМ, без ПДВ-а (словима: 
петхиљададеветстотинаседамдесет 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 
просијецању пута у насељеном мјесту 
Пушковац, засеок Костићи (дужина 280,00 m

1
, 

ширина 3,00 m
1
), покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-71-1/20 од 18.08.2020. 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 5.970,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 

Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „МР ЈОВИЋ“ ЛОПАРЕ, 
дана 20.08.2020. 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. 
________________________________________
                    
32. 
              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 

Овом Одлуком покреће се поступак 
набавке радова на асфалтирању локалних 
путева на подручју мјесних заједница Милино 
Село, Миросавци, Пушковац и Пипери, према 
ЈРЈН: ЈРЈН 45233120-6, Грађевински радови 
на цести.  

Поступак јавне набавке се проводи 
путем система „Е – набавке“, на Порталу 
www.ejn.gov.ba, уз примјену е-аукције. 

 
II 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
175.213,67 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке биће обезбјеђена из кредитних 
средстава, а у складу са Програмом 
капиталних инвестиција општине Лопаре за 
период 2019-2023. година. 
 

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. 

http://www.ejn.gov.ba/
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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: 02/5-404-75-1/20       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 26.08.2020.             Радо Савић , с.р. 
________________________________________
                                               
33.           

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 директног преноса брдске трке 
"Награда ЛОПАРА 2020“ на интернет 
платформи, монтажа готовог видео материјала 
и израда промотивног финалног видео снимка 
са постпродукцијом титлом финалног видео 
записа. JРЈН: 92111200-4, Продукција 
промотивних, пропагандних и информативних 
филмова и видеофилмова. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 4.000,00 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: 02/5-404-76-1/20     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 27.08.2020.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                       
34.      
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-73-3/20 
Датум, 28.08.2020. 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 (ознака пројекта: 20-06-АТ-082), пут за 
Бусију, дионица од М18 преко Ракића до 
раскрснице на Ливадама од стационаже 
0+000,00 до 1+350,00, као и израда скица за 
провођење у катастарском и грунтовном 
операту, одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ„ГЕОМАТИК“ БИЈЕЉИНА, 
након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 03-100-01-08/2020 од 
26.08.2020. године, која је у Уговорном органу 
запримљена дана, 26.08.2020. године и 
заведена под бројем: 02/5-3192. 

 
Члан 2. 

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

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

 
Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 
овлашћује Oдјељење за просторно уређење и 
стамбено - комуналне послове општине 
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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 израде 
Елабората експропријације према главном 
пројекту (ознака пројекта: 20-06-АТ-082), пут за 
Бусију, дионица од М18 преко Ракића до 
раскрснице на Ливадама од стационаже 
0+000,00 до 1+350,00, као и израда скица за 
провођење у катастарском и грунтовном 
операту, покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-73-1/20 
од 24.08.2020. 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 „ГЕОМАТИК“ БИЈЕЉИНА, 
дана 25.08.2020. 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. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-76-3/20 
Датум, 28.08.2020. 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 директног 

преноса брдске трке "Награда ЛОПАРА 2020“ 
на интернет платформи, монтажа готовог 
видео материјала и израда промотивног 
финалног видео снимка са постпродукцијом 
титлом финалног видео записа, одлучено је да 
се уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ИМПЕРИО“ БИЈЕЉИНА, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 37/20 од 
28.08.2020. године, која је у Уговорном органу 
запримљена дана 28.08.2020. године и 
заведена под бројем: 02/5-3244. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
4.000,00 КМ, без ПДВ-а, односно 4.680,00 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
четирихиљадешестстотинаосамдесет 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 
директног преноса брдске трке "Награда 
ЛОПАРА 2020“ на интернет платформи, 
монтажа готовог видео материјала и израда 
промотивног финалног видео снимка са 
постпродукцијом титлом финалног видео 
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записа покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-76-1/20 
од 27.08.2020. 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 4.000,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 
 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. 
________________________________________
                        
36. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-74-3/20 
Датум, 31.08.2020. 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 јавне набавке материјала за 
израду бетонских стаза у насељеном мјесту 
Липовице, 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: П10/20 од 28.08.2020. године, 
која је у Уговорном органу запримљена дана 
28.08.2020. године и заведена под бројем 02/5-

3234. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

6.000,00 КМ, без ПДВ-а, односно 7.020,00 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: седам 
хиљада двадесет 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. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке материјала за 
израду бетонских стаза у насељеном мјесту 
Липовице, Општина Лопаре покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-74-1/20 од 25.08.2020. 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, 25.08.2020. 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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37.       
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 јавне набавке 
радова на изградњи темеља куће социјално 
угроженом ратном војном инвалиду Радивоју 
Томићу из Мјесне заједнице Прибој, Општина 
Лопаре, према ЈРЈН 45233000-9, Грађевински 
радови, грађевински радови на темељу и 
грађевински радови на површинском слоју 
аутоцеста, цеста. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.995,00 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: 02/5-404-77-1/20    Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 01.09.2020.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
38.   

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 

Овом Одлуком покреће се поступак 
набавке радова на изградњи локалних путева 
на подручју насељених мјеста Лопаре и Козјак, 
према ЈРЈН: ЈРЈН 45233120-6, Грађевински 
радови на цести.  

Поступак јавне набавке се проводи 
путем система „Е – набавке“, на Порталу 
www.ejn.gov.ba, уз примјену е-аукције. 

 
II 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
68.376,07 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке биће обезбјеђена у буџету 
општине Лопаре за 2020. годину, са позиције 
511100 – „Подршка пројектима капиталних 
инвестиција“, Одлуке Скупштине општине 
Лопаре, број: 01/1-022-1-39/20 од 28.07.2020. 
године и 01/1-022-1-38/20 од 28.07.2020. 
године. 
 

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 технички прихватљиве 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: 02/5-404-78-1/20      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 03.09.2020.             Радо Савић, с.р.  
________________________________________
                                               

http://www.ejn.gov.ba/
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39.  
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-77-3/20 
Датум, 04.09.2020. 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 

изградњи темеља куће социјално угроженом 
ратном војном инвалиду Радивоју Томићу из 
Мјесне заједнице Прибој, Општина Лопаре, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
ЛОПАРЕ, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 144/20 од 02.09.2020. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана 04.09.2020. године и заведена под 
бројем: 02/5-3360. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.994,09 КМ без ПДВ-а, односно 7.013,09 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљадатринаест и 09/100 
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 радова на 
изградњи темеља куће социјално угроженом 
ратном војном инвалиду Радивоју Томићу из 
Мјесне заједнице Прибој, Општина Лопаре, 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-77-1/20 од 
01.09.2020. 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 01.09.2020. 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: 02/5-404-65-9/20 
Датум; 10.09.2020. 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 
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I 
Прихвата се Препорука Комисије за 

јавне набавке, број: 02/5-404-65-8/20 од 
08.09.2020. године да се уговор за јавну 
набавку радова на изградњи производно – 
складишног објекта у Мјесној заједници Прибој, 
Општина Лопаре, додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
ЛОПАРЕ, на основу понуде, број: 126/20 од 
17.08.2020. године, која је у Уговорном органу 
запримљена дана, 26.08.2020. године и 
заведена под бројем: 02/5-3183. 

 
II 

Укупна вриједност предметне набавке 
износи 556.998,75 КМ, без урачунатог ПДВ-а, 
односно 651.688,54 КМ са урачунатим ПДВ-ом 
(шестстотинапедесетједнахиљадашестстотина
осамдесетосам и 54/100 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. Осталу документацију изабрани 
понуђач је доставио у саставу своје понуде и 
тиме 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. 

 
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 јавне набавке радова на 

изградњи производно – складишног објекта у 
Мјесној заједници Прибој, Општина Лопаре, 

покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-65-1/20 од 
03.08.2020. године. 

Јавна набавка проведена је путем 
Отвореног поступка. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 
15-1-3-60-3-18/20 објављено је на Порталу 
јавних набавки дана 03.08.2020. године. 

Сажетак Обавјештења о набавци 
објављен је у „Службеном гласнику БиХ“, број: 
48/20 од 07.08.2020. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 643.222,50 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган објавио је Тендерску 
документацију на Порталу јавних набавки, 
дана 03.08.2020. године.  

Тендерску документацију са Портала 
јавних набавки преузело је укупно 17 
(седамнаест) понуђача.  

Комисија за јавне набавке именована 
је Рјешењем Начелника Општине, број: 02/5-
404-65-2/20 од 03.08.2020. године, са задатком 
да проведе поступак јавне набавке у складу са 
Законом о јавним набавкама БиХ, те да 
Препоруку Начелнику Општине за доношење 
одлуке о избору најповољнијег понуђача или 
одлуке о поништењу поступка јавне набавке. 

На адресу Уговорног органа 
благовремено су пристигле 2 (двије) понуде и 
то: 

- „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ 
- „ПАПИЛОН“ Д.О.О. КОРАЈ – ЧЕЛИЋ 

 
Комисија је извршила јавно отварање 

пристиглих понуда, дана 26.08.2020. 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:  

 Понуда понуђача „Интеграл МЦГ“ д.о.о. 
Лопаре је прихватљива према облику, 
садржају и потпуности, достављена је 
на начин и у року који је одређен 
тендерском документацијом и садржи 
све тражене доказе. 

 Понуда понуђача „Папилон“ д.о.о. Корај 
- Челић није прихватљива из сљедећих 
разлога:  

- Понуђач је у својој понуди навео краћи 
рок важења понуде од оног који је Уговорни 
орган тражио тендерском документацијом, због 
чега је његова понуда оцијењена као 
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неприхватљива у складу са чланом 60. став 1) 
Закона о јавним набавкама. Тачније, Уговорни 
орган је тачком 4.8. Тендерске документације 
предвидио рок важења понуде минимално 120 
дана рачунајући од истека рока за пријем 
понуда, тј. од 26.08.2020. године. Истом тачком 
предвиђено је такође да уколико понуђач у 
својој понуди назначи краћи период од 
периода који захтијева уговорни орган, таква 
понуда се неће разматрати у даљем поступку 
набавке. Понуђач је у склопу Анекса 2. – 
Образац за понуду на редном броју 7. као 
период важења понуде навео датум 
26.08.2020. године, због чега је његова понуда 
оцијењена као неприхватљива. 

- Понуђачи су били дужни у склопу своје 
понуде доставити списак извршених уговора о 
извршеним пословима изградње објеката из 
области високоградње у последњих 5 година, 
уз преглед најмање једног или више уредно 
извршених уговора на пословима изградње 
објеката из области високоградње 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, минималне финансијске вриједности 
600.000,00 КМ, без ПДВ-а. Уз списак 
извршених уговора понуђач је дужан да 
достави потврде о уредно извршеним 
уговорима које су издали наручиоци радова 
(инвеститори објекта). 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 и то: 
Потврда издата од стране Фонда за повратак 
БиХ, број: 02-16-3-26-2/20 од 15.01.2020. 
године и Потврда (препорука) издата од 
стране Hilswerk Austria International, 
представништво Сарајево, број: 034/18 од 
25.04.2018. године.  Достављене потврде не 
садржи податак о времену извршења уговора, 
а што је чланом 48. став 3) тачка (д) Закона о 
јавним набавкама прописано као обавезан 
податак потврде о уредно извршеним 
уговорима. Дакле, Закон је таксативно 
набројао шта потврда о уредном извршењу 
уговора мора да садржи и то су понуђачи 
дужни да поштују приликом припреме својих 
понуда. Ако понуђач не наведе податке о 
времену уредног извршења уговора таква 
понуда се сматра неприхватљивом у смислу 
члана 2. став 1) тачка (л) подтачка (2) Закона. 

- Уговорни орган је тачком 3.5.1. 
подтачка б) предвидио минималне услове у 
погледу образовних и стручних квалификација 
понуђача. Тако су понуђачи били дужни 

доставити: Потврда/увјерење издато од стране 
надлежног органа - Пореске управе у којој је 
наведено да понуђач има запосленог једног 
дипломираног инжењера грађевине 
(конструктивни смјер), једног дипломираног 
инжењера електротехнике и једног 
дипломираног инжењера машинства, не 
старија/е од дана објављивања обавјештења о 
набавци (оригинал или овјерена копија). За 
особље које није у сталном радном односу код 
понуђача доставити Споразум/Уговор о 
пословно - техничкој сарадњи за предметну 
набавку; Овјерене копије диплома за 
дипломираног инжењера грађевине 
(конструктивни смјер), дипломираног 
инжењера електротехнике и дипломираног 
инжењера машинства; Овјерене копије личних 
лиценци за дипломираног инжењера 
грађевине (конструктивни смјер), 
дипломираног инжењера електротехнике и 
дипломираног инжењера машинства који су 
овлаштени за извођење радова или надзор 
над извођењем радова из области 
високоградње. Понуђач „Папилон“ д.о.о. Корај 
– Челић у склопу своје понуде није доставио 
сљедеће тражене доказе:  

1. За дипломираног инжењера 
електротехнике није достављена диплома, 
нити лична лиценца за извођење радова или 
надзор; 

2. За дипломираног инжењера 
машинства није достављена диплома. 

 
 Понуде које нису у складу са 
тендерском документацијом биће одбачене 
као неприхватљиве, у складу са чланом 68. 
став 4) тачка (и) Закона о јавним набавкама 
БиХ. 
 

Уговорни орган је тачком 4.13. 
Тендерске документације предвидио 
провођење Е-аукције у предметној набавци. 
Како је на адресу Уговорног органа у 
предвиђеном року стигла само једна 
прихватљива понуда, Уговорни орган у складу 
са чланом 3. Правилника о условима и начину 
кориштења Е-аукције („Службени гласник БиХ“, 
број: 66/16 од 06.09.2016. године) није 
заказивао Е-аукцију, него ће поступак окончати 
у складу са чланом 69. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14). 

Комисија за јавне набавке сачинила је 
Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-65-
7/20 од 08.09.2020. године који је заједно са 
Препоруком о избору најповољнијег понуђача 
(Извјештај о раду), број: 02/5-404-65-8/20 од 
08.09.2020. године доставила Начелнику 
Општине. 

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

 да је укупан број пристиглих понуда 2 
(двије); 

 да је благовремено запримљено 2 
(двије) понуде; 

 да је неблаговремено запримљено 0 
(нула) понуда; 

 Понуда понуђача „Интеграл МЦГ“ д.о.о. 
Лопаре испуњава све услове тражене у 
тендерској документацији и иста може 
бити предмет вредновања; 

 Понуда понуђача „Папилон“ д.о.о. Корај 
- Челић није прихватљива из горе 
наведених разлога и иста не може бити 
предмет вредновања 
У поступку доношења ове Одлуке 

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

 
Р
. 
б
р
. 

Назив / 
име 

понуђача 

Понуђена 
цијена 

(без ПДВ-
а) 

Поп-
уст 

Укупна 
цијена са 
ПДВ-ом 

1)  

„ИНТЕГРА
Л МЦГ“ 
Д.О.О. 
ЛОПАРЕ 

556.998,75 
КМ 0% 

651.688,54 
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. „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре, 
2. „Папилон“ д.о.о. Корај – Челић, 
3. Евиденцији и 
4. Архиви. 
________________________________________ 

 
41. 

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 
превоза каменог агрегата - сепарације за 
потребе санације макадамских застора у 
насељеним мјестима на подручју Општине 
Лопаре, према ЈРЈН 60000000-8 - Превозне 
услуге (осим превоза отпада). 
 

II 
 

 Процијењена вриједност средстава 
потребних 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 
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: 02/5-404-79-1/20       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 11.09.2020.             Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                         
42.       
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-79-3/20 
Датум, 16.09.2020. 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 

каменог агрегата - сепарације за потребе 
санације макадамских застора у насељеним 
мјестима на подручју Општине Лопаре, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
АУТОПРЕВОЗНИК „ЈАНКОВИЋ МИЛИСАВ“ 
ЈАБЛАНИЦА, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 2/20 од 16.09.2020. 
године, која је у уговорном органу запримљена 
дана, 16.09.2020. године и заведена под 
бројем: 02/5-3517. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.996,00 КМ, без ПДВ-а (словима: 
петхиљададеветстотинадеведесетшест 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 превоза 
каменог агрегата - сепарације за потребе 
санације макадамских застора у насељеним 
мјестима на подручју Општине Лопаре 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-79-1/20 од 
11.09.2020. 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, 11.09.2020. 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. 
________________________________________
                         
43. 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
        Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-69-10/20 
Датум; 21.09.2020. 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 
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општине Лопаре“, број: 1/16) и Препоруке 
Комисије за јавне набавке, Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  

 
О  Д  Л  У  К  У 

о избору најповољнијег понуђача у поступку 
јавне набавке радова – Асфалтирање 
локалних путева на подручју мјесних 

заједница Прибој и Подгора (ЛОТ 1 и ЛОТ 2) 
 
I 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне 
набавке, број: 02/5-404-69-9/20 од 18.09.2020. 
године да се уговор за јавну набавку радова на 
асфалтирању локалних путева на подручју 
мјесних заједница Прибој и Подгора – Општина 
Лопаре, по ЛОТ-овима, додјељује понуђачима 
како слиједи: 
 

- за ЛОТ 1 „Асфалтирање локалних 
путева на подручју Мјесне заједнице 
Прибој“ понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„БИЈЕЉИНА ПУТ“ БИЈЕЉИНА. 

- за ЛОТ 2 „Асфалтирање локалних 
путева на подручју Мјесне заједнице 
Подгора“, понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„БИЈЕЉИНА ПУТ“ БИЈЕЉИНА. 

 
II 

Укупна вриједност предметне набавке, након 
проведене е-аукције, износи: 
за ЛОТ 1 - 67.755,31 КМ, без урачунатог ПДВ-а, 
односно 79.273,71 КМ са урачунатим ПДВ-ом 
(седамдесетдеветхиљададвијестотинеседамд
есеттри и 71/100 конвертибилних марака).  
за ЛОТ 2 - 16.977,28 КМ, без урачунатог ПДВ-а, 
односно 19.863,42 КМ са урачунатим ПДВ-ом 
(деветнаестхиљадаосамстотинашездесеттри и 
42/100 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 и члана 47. став 1) тачка (а) Закона о 
јавним набавкама БиХ. Докази које доставља 
изабрани понуђач не могу бити старији од 3 
(три) мјесеца, рачунајући од момента предаје 
понуде.  
 

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 јавне набавке радова на 
асфалтирању локалних путева на подручју 
мјесних заједница Прибој и Подгора, покренут 
је Одлуком о покретању поступка јавне 
набавке, број: 02/5-404-69-1/20 од 14.08.2020. 
године. 
Јавна набавка проведена је путем Отвореног 
поступка, уз провођење е-аукције. 
Обавјештење о јавној набавци, број: 15-1-3-65-
3-19/20 објављено је на Порталу јавних 
набавки дана 14.08.2020. године. 
Сажетак Обавјештења о набавци објављен је у 
„Службеном гласнику БиХ“, број: 52/20 од 
21.08.2020. године. 
Процијењена вриједност јавне набавке износи 
85.470,09 КМ, без ПДВ-а (ЛОТ1: 68.376,07 КМ; 
ЛОТ2: 17.094,02 КМ). 
Уговорни орган објавио је Тендерску 
документацију на Порталу јавних набавки, 
дана 14.08.2020. године.  
Тендерску документацију са Портала јавних 
набавки преузело је укупно 8 (осам) понуђача.  
Комисија за јавне набавке именована је 
Рјешењем Начелника Општине, број: 02/5-404-
69-2/20 од 14.08.2020. године, са задатком да 
проведе поступак јавне набавке у складу са 
Законом о јавним набавкама БиХ, те да 
Препоруку Начелнику Општине 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: 
За ЛОТ 1 понуде су доставили сљедећи 
понуђачи: 

- „ПАПИЛОН“ Д.О.О. КОРАЈ – ЧЕЛИЋ 
- „БИЈЕЉИНА ПУТ“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 
- „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ Д.О.О. ЧЕЛИЋ 

За ЛОТ 2 понуде су доставили сљедећи 
понуђачи:  

- „ПАПИЛОН“ Д.О.О. КОРАЈ – ЧЕЛИЋ 
- „БИЈЕЉИНА ПУТ“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 
- „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ Д.О.О. ЧЕЛИЋ 

 
Комисија је извршила јавно отварање 
пристиглих понуда, дана 07.09.2020. године у 
11:30

h
 уз присуство представника понуђача 

„Араповац путеви“ д.о.о. Челић. Записник са 



Страна 31                            Службени гласник општине Лопаре – број: 5/20.               30.09.2020. 

 

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 сљедеће:  

 Понуде понуђача „Бијељина пут“ д.о.о. 
Бијељина и „Араповац путеви“ д.о.о. Челић за 
ЛОТ 1 и ЛОТ 2 су прихватљиве према облику, 
садржају и потпуности, достављене су на 
начин и у року који је одређен тендерском 
документацијом и садрже све тражене доказе. 

 Понуда понуђача „Папилон“ д.о.о. Корај 
- Челић није прихватљива из сљедећих 
разлога:  

- Предметна набавка је подијељена на 
два лота. Тачком 4.3. Тендерске документације 
предвиђен је начин достављања понуда. 
Подтачком 4.3.2. одређено је да се за сваки 
лот подноси посебна понуда (у одвојеним 
ковертама које се могу доставити заједно, у 
једној коверти/пакету). Понуђач „Папилон“ 
д.о.о. Корај-Челић је пропустио да поступи по 
наведеним упутама за достављање понуде, 
односно није доставио своје понуде на 
напријед наведен начин, него је понуде за оба 
лота доставио у заједничкој фасцикли, у једној 
коверти. 

- Понуђач је у својој понуди навео краћи 
рок важења понуде од оног који је Уговорни 
орган тражио тендерском документацијом, због 
чега је његова понуда оцијењена као 
неприхватљива у складу са чланом 60. став 1) 
Закона о јавним набавкама. Тачније, Уговорни 
орган је тачком 4.8. Тендерске документације 
предвидио период важења понуде минимално 
90 дана рачунајући од истека рока за пријем 
понуда. Понуђачи могу понудити овај или дужи 
период важења својих понуда и исти ће 
назначити у изјави која је саставни дио 
Обрасца за понуду – Анекс 2. Истом тачком 
предвиђено је такође да уколико понуђач у 
својој понуди назначи краћи период од 
периода који захтијева уговорни орган, таква 
понуда се неће разматрати у даљем поступку 
набавке. Понуђач је у склопу Анекса 2. – 
Образац за понуду на редном броју 7. као 
период важења понуде навео датум 
07.09.2020. године, због чега је његова понуда 
оцијењена као неприхватљива. 
 
Понуде које нису у складу са тендерском 
документацијом биће одбачене као 
неприхватљиве, у складу са чланом 68. став 4) 
тачка (и) Закона о јавним набавкама БиХ. 
 

Тендерском документацијом је предвиђено 
провођење Е – аукције. Комисија за јавне 
набавке је заказала Е – аукцију за дан, 
17.09.2020. године и то:  

- за ЛОТ1 са почетком у 11h 
- за ЛОТ 2 са почетком у 12h 

На е-аукцију путем Портала јавних набавки 
позвани су само квалификовани понуђачи. 
Након проведене Е – аукције, која је трајала од 
11:00h до 11:19h за ЛОТ1, односно од 12:00h 
до 12:15h за ЛОТ2 са Портала Е – набавке 
преузети су извјештаји о току и завршетку Е – 
аукције који садрже коначну ранг листу 
понуђача који су учествовали у Е – аукцији. 
Након преузетих Извјештаја о току и завршетку 
Е-аукције за ЛОТ 1 и ЛОТ 2, Комисија за јавне 
набавке сачинила је Записник о оцјени понуда, 
број: 02/5-404-69-8/20 од 17.09.2020. године 
који је заједно са Препоруком о избору 
најповољнијег понуђача (Извјештај о раду), 
број: 02/5-404-69-9/20 од 18.09.2020. 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: 
 ЗА ЛОТ 1: 

 да је укупан број пристиглих понуда 3 
(три); 

 да је благовремено запримљено 3 (три) 
понуде; 

 да је неблаговремено запримљено 0 
(нула) понуда; 

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

 Понуда понуђача „Папилон“ д.о.о. Корај 
- Челић није прихватљива из горе 
наведених разлога и иста не може бити 
предмет вредновања. 
ЗА ЛОТ 2: 

 да је укупан број пристиглих понуда 3 
(три); 

 да је благовремено запримљено 3 (три) 
понуде; 

 да је неблаговремено запримљено 0 
(нула) понуда; 

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

 Понуда понуђача „Папилон“ д.о.о. Корај 
- Челић није прихватљива из горе 
наведених разлога и иста не може бити 
предмет вредновања. 
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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: 
 
 
ЛОТ 1: 

Р. 
бр. 

Назив / име 
понуђача 

Цијена 
(без ПДВ-а) 

након е-
аукције 

Проценат 
умањења 

укупне 
цијене 
након 

завршене Е 
- аукције 

5)  
„БИЈЕЉИНА 
ПУТ“ Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА 

67.755,31 
КМ 0,8% 

6)  
„АРАПОВАЦ 
ПУТЕВИ“ Д.О.О. 
ЧЕЛИЋ 

67.824,01 
КМ 10,45% 

 
 ЛОТ 2: 

Р. 
бр. 

Назив / име 
понуђача 

Цијена 
(без ПДВ-а) 

након е-
аукције 

Проценат 
умањења 

укупне 
цијене 
након 

завршене Е 
- аукције 

1)  
„БИЈЕЉИНА 
ПУТ“ Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА 

16.977,28 
КМ 0% 

2)  
„АРАПОВАЦ 
ПУТЕВИ“ Д.О.О. 
ЧЕЛИЋ 

20.098,58 
КМ 0% 

 

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. „Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина, 
2. „Папилон“ д.о.о. Корај – Челић, 
3. „Араповац путеви“ д.о.о. Челић, 
4. Евиденцији и 
5. Архиви. 
________________________________________ 
 
44. 

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 (ознака пројекта: 20-
06-АТ-082), пут за Бусију, дионица од М18 
преко Ракића до раскрснице на Ливадама од 
стационаже 1+350,00 до 2+656,558, као и 
израда скица за провођење у катастарском и 
грунтовном операту. ЈРЈН 71242000-6, израда 
пројекта и нацрта, процјена трошкова. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност средстава 
потребних 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 
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: 02/5-404-80-1/20       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 21.09.2020.             Радо Савић , с.р. 
________________________________________
                          
45.      

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак јавне набавке 
радова на изградњи дионице асфалтног пута у 
насељеном мјесту Лопаре, засеок „Пауље“, 
(дужине L = 70,00 m

1
, ширине 3,00 m

1 
+ 2 x 0,50 

m банкине), према ЈРЈН 45233222-1 - Радови 
на поплочавању и асфалтирању. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.997,00 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: 02/5-404-81-1/20       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 24.09.2020.              Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              

46.   
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-80-3/20 
Датум, 24.09.2020. 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 (ознака пројекта: 20-06-АТ-082), пут за 
Бусију, дионица од М18 преко Ракића до 
раскрснице на Ливадама од стационаже 
1+350,00 до 2+656,558, као и израда скица за 
провођење у катастарском и грунтовном 
операту, одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ГЕОМАТИК“ 
БИЈЕЉИНА, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 03-100-01-09/2020 од 
24.09.2020. године, која је у Уговорном органу 
запримљена дана, 24.09.2020. године и 
заведена под бројем: 02/5-3611. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.990,00 КМ, без ПДВ-а, односно 7.008,30 КМ 
(седамхиљадаосам и 30/100 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 
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Босне и Херцеговине). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке услуга израде 
Елабората експропријације према главном 
пројекту (ознака пројекта: 20-06-АТ-082), пут за 
Бусију, дионица од М18 преко Ракића до 
раскрснице на Ливадама од стационаже 
1+350,00 до 2+656,558, као и израда скица за 
провођење у катастарском и грунтовном 
операту, покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-80-1/20 
од 21.09.2020. 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 „ГЕОМАТИК“ БИЈЕЉИНА, 
дана 21.09.2020. 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. 

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 јавне набавке 
радова на санацији моста на локалном путу 
Јабланица – Пипери (на јабланичкој ријеци), 
стационажа 0 + 110, Мјесна заједница 
Јабланица – Општина Лопаре (дужина 8,00 m

1
, 

ширина 4,50 m
1
), према ЈРЈН 45221110-6 - 

Радови на мосту. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.995,00 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: 02/5-404-82-1/20       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 25.09.2020.             Радо Савић , с.р. 
________________________________________
                             
48. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-81-3/20 
Датум, 28.09.2020. 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 дионице асфалтног пута у 
насељеном мјесту Лопаре, засеок „Пауље“, 
(дужине L = 70,00 m

1
, ширине 3,00 m

1 
+ 2 x 0,50 

m банкине), одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
ЛОПАРЕ, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 160/20 од 25.09.2020. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана 28.09.2020. године и заведена под 
бројем: 02/5-3669. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.996,90 КМ без ПДВ-а, односно 7.016,37 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: седам 
хиљадашеснаест и 37/100 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 радова на 
изградњи дионице асфалтног пута у 
насељеном мјесту Лопаре, засеок „Пауље“, 
(дужине L = 70,00 m

1
, ширине 3,00 m

1 
+ 2 x 0,50 

m банкине), покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-81-1/20 
од 24.09.2020. 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 5.997,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, 
дана 24.09.2020. 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. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-82-3/20 
Датум, 29.09.2020. 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 санацији 

моста на локалном путу Јабланица – Пипери 
(на јабланичкој ријеци), стационажа 0 + 110, 
Мјесна заједница Јабланица – Општина 
Лопаре (дужина 8,00 m

1
, ширина 4,50 m

1
) 

одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
ЛОПАРЕ, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 161/20 од 28.09.2020. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана 29.09.2020. године и заведена под 
бројем: 02/5-3686. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.994,03 КМ без ПДВ-а, односно 7.013,02 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљадатринаест и 02/100 
конвертибилних марака).  
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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 
санацији моста на локалном путу Јабланица – 
Пипери (на јабланичкој ријеци), стационажа 0 + 
110, Мјесна заједница Јабланица – Општина 
Лопаре (дужина 8,00 m

1
, ширина 4,50 m

1
) 

покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-82-1/20 од 
25.09.2020. 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 25.09.2020. 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. 
________________________________________
                    

50. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-83-3/20 
Датум, 30.09.2020. 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 

сепарисаног каменог агрегата за потребе 
санације макадамских застора у насељеним 
мјестима Козјак, Мачковац, Бобетино Брдо и 
Брусница – Општина Лопаре, одлучено је да 
се уговор додијели Понуђачу 
„АУТОПРЕВОЗНИК“ ЦВЈЕТИНОВИЋ 
ЖЕЉКО, с.п. МАЧКОВАЦ, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 02/20 од 
29.09.2020. године, која је у уговорном органу 
запримљена дана, 29.09.2020. године и 
заведена под бројем: 02/5-3693. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.994,00 КМ, без ПДВ-а (словима: 
петхиљададеветстотинадеведесетчетири и 
00/100 конвертибилних марака). Изабрани 
Понуђач се не налази у систему ПДВ-а. 

 
Члан 3. 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 
истовремено са упућивањем исте понуђачу 
који је учествовао у поступку јавне набавке 
(члан 70. став 6) Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине). 
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О б р а з л о ж е њ е 
 Поступак јавне набавке услуга превоза 
сепарисаног каменог агрегата за потребе 
санације макадамских застора у насељеним 
мјестима Козјак, Мачковац, Бобетино Брдо и 
Брусница – Општина Лопаре покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-83-1/20 од 28.09.2020. 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“ 
ЦВЈЕТИНОВИЋ ЖЕЉКО, с.п. МАЧКОВАЦ, 
28.09.2020. 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 

 
51. 
   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 42. став 1. тачка 1. Правилника о 
организацији и систематизацији радних мјеста 
Општинске управе општине Лопаре  
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
14/17, 1/18, 6/18, 5/19, 7/19 и 2/20), подтачка 

1.6. ''Шеф Одсјека Центра за услуге грађанима 
и самостални стручни сарадник за грађанска 
стања'', мијења се и гласи:   
 
    ''1.6. Шеф Одсјека Центра за услуге 
грађанима 
 
Категорија:  - друга категорија 
 
Звање:   - не разврстава се  
 
Опис послова: - организује и руководи радом  
                          Одсјека, 

- распоређује послове        
извршиоцима,  
- стара се да се послови 
обављају правилно, 
уредно и на вријеме, 
- предузима мјере у 
циљу отклањања 
неправилности и 
пропуста у раду, 
- израђује општа акта за   
Скупштину општине из  
дјелокруга рада, 
- прати прописе из   
надлежности Одсјека и  
обавјештава  
извршиоце, 
- припрема и обједињује 
податке из Одсјека за 
израду планова 
програма рада и 
извјештаја   о раду 
Одјељења, 
- обавља и друге 
послове из дјелокруга 
рада по налогу 
начелника Одјељења. 

 
Сложеност: - сложени послови 

којима се значајно утиче 
на остваривање циљева 
рада Одсјека 

 
Самосталност: - степен самосталности 

који је у раду ограничен 
повременим надзором и 
помоћи непосредног 
руководиоца у 
рјешавању сложених 
стручних питања 

 
Одговорност: - одговара за послове и 

одлуке којима се 
значајно утиче на 
остваривање циљева 
рада одсјека, што може 
да укључи одговорност 
за руковођење 

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

 
Врста послова: - стручно-оперативни,  
                            информатичко-аналитички 
 
Статус:   - општински службеник,  
                                       шеф одсјека 
 
Услови: - четворогодишњи 

студиј правног смјера 
или први циклус студија 
са остварених најмање 
240 ECTS бодова, 
- најмање три године 

радног искуства у 
траженом степену 
образовања, односно 
звања и 

- положен стручни 
испит за рад у 
општинској управи. 

Број 
извршилаца:  - 1 извршилац'' 
  
 

Члан 2. 
  У члану 42. став 1. тачка 1, 
послије подтачке 1.6. додаје се подтачка 1.6.а. 
која гласи: 
 

''1.6.а. Самостални стучни сарадник 
за грађанска стања 

 
Категорија:  - пета категорија 
 
Звање:   - самостални стручни  
                                         сарадник трећег звања 
 
Опис послова: - води управни поступак 

за исправке грешака у 
матичним књигама, 
- води управни поступак 
за поништење 
ненадлежно извршеног 
основног уписа и за 
поништење када је 
основни упис извршен 
више пута у исту 
матичну књигу или у 
другу матичну књигу, 
- води управни поступак 
у случајевима 
закључења брака када 
закључењу брака 
присуствује само један 

од будућих супружника 
и пуномоћник другог 
супружника, као и код 
одобрења за 
закључење брака ван 
просторија намјењених 
за закључење брака и 
одобрења за овјеру 
потписа изван 
службених просторија, 
- води управни поступак 
за промјену личног 
имена, 
- води управни поступак 
по захтјевима за 
накнадни упис у 
матичну књигу рођених 
са подацима о 
држављанству у складу 
са Упутством о 
накнадним уписима у 
матичну књигу рођених 
лица која су стекла 
држављанство Р БиХ у 
складу са са Законом о 
држављанству Р БиХ, 
- води управни поступак 
за промјену ентитеског 
држављанства у складу 
са чланом 39. Закона о 
држављанству 
Републике Српске, 
- уноси накнадне уписе 
и исправке у други 
примјерак матичних 
књига, 
- издаје увјерења из 
области грађанских 
стања,  
- прима захтјеве за 
стицање држављанства 
по уговорима о двојном 
држављанству и 
прослеђује их 
Министарству управе и 
локалне самоуправе на 
даљу надлежност, 
- прима захтјеве за 
промјену ентитетског 
држављанства у складу 
са чланом 31. Закона о 
држављанству 
Републике Српске и 
прослеђује их 
Министарству управе и 
локалне самоуправе на 
даљу надлежност, 
- обавља и друге 
послове по налогу 
шефа Одсјека и 
начелника Одјељења. 
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Сложеност: - прецизно одређени 

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

 
Самосталност: - самосталност у раду 

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

 
Одговорност: - одговара за правилну 

примјену метода рада, 
поступака или стручних 
техника 

 
Пословна  
комуникација: - контакти унутар и 

изван органа у којима је 
понекад потребно да се 
дјелотворно пренесу 
информације које служе 
остваривању циљева 
рада 

 
Врста послова: - стручно-оперативни,  
                            рачуноводствени 
 
Статус:   - општински службеник 
 
Услови: - четворогодишњи 

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

                                    - најмање једна година  
                                    радног искуства у  
                                    траженом степену  
                                    образовања и 
                                     - положен стручни испит  
                                   за рад у општинској  
                                   управи. 
 
Број 
извршилаца:  - 1 извршилац'' 
  

Члан 3. 
   У члану 42. став 1. тачка 1. 
подтачкa 1.12. ''Стручни сарадник за послове 
архиве'', услови радног мјеста мијењају се и 
гласе:  
''Услови:                    -  средња стручна спрема  

у четворогодишњем 
трајању, 
-  најмање шест мјесеци 

радног искуства у 

траженом степену 
образовања и 

                                     - положен стручни испит  
                                    за рад у општинској  
                                    управи.'' 
 

Члан 4. 
 

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

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

НАЧЕЛНИК 
 

Број: 02/1-014-87/20    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 17.09.2020.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
                        
52. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
НАЧЕЛНИК 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одјељење за просторно уређење 
 и стамбено комуналне послове 
Лопаре, Цара Душана бр.143 
 
Број:  05/3-372-4/20 
Дана: 31.08.2020. године 
 
 
                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ 

                    ЛОПАРЕ 
 
Молимо да на трошак странке објавите 
 

О Г Л А С 
 

Одјељење за просторно уређење и 
стамбено комуналне послове Општинске 
управе општине Лопаре , улица Цара Душана 
број 143 на основу рјешења број 05/3-372-4/20 
од 31.08.2020 године, извршио је у регистру 
заједница етажних  власника стамбених 
зграда, у регистарском листу број:   19 упис 
промјене лица за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЗГРАДЕ 170“, Лопаре  
са сљедећим подацима: 
                                             
Назив и сједиште:   Заједница етажних 
власника зграде    „ЗГРАДЕ 170“,    ул  Цара 
Душана број:170   Лопаре.  Регистарски лист 
број: 19 
Оснивачи:  7 (седам) етажних власника зграде 
су извршили промјену лица за заступање ЗЕВ-
а  „ЗГРАДА 170“ Лопаре  улица Цара Душана 
170. 
Заступник: Ружа Остојић, предсједник  
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Скупштине ЗЕВ, заступа Заједницу самостално 
и без ограничења. 
 
Напомена: накнада од 11,00КМ наплаћена 
приликом подношења захтјева. 
 
 
Прилог:                           Службено лице органа                  
доказ о плаћеним        НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                                  
трошковима                Срђан Лукић дипл.инг, с.р 
објављивања.   
________________________________________                                                    
                                                                                                 
53. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
НАЧЕЛНИК 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одјељење за просторно уређење 
 и стамбено комуналне послове 
Лопаре, Цара Душана бр.143 

 
Број:  05/3-372-2 /2020 
Дана: 25.08.2020 . године 

 
                                                                                              
                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ 

                 ЛОПАРЕ 
 

 
Молимо да на трошак странке објавите 
 

О Г Л А С 

 
Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове Општинске 
управе општине Лопаре , улица Цара Душана 
број 143. на основу рјешења број: 05/3-372-
2/20 од 25.08.2020 године, извршио је у 
регистру заједница етажних  власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број:                          
17 упис промјене лица за заступање  
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ  
„ПАХУЉИЦА“, ул Цара Душана број:123  
Лопаре,   са сљедећим подацима: 
                                             
Назив и сједиште:   Заједница етажних 
власника зграде    „ПАХУЉИЦА“  Лопаре  ул. 
Цара Душана број: 123 ,    Лопаре. Регистарски 
лист број:17 
Оснивачи:  четири (4) етажна власника 
зграде су извршили промјену лица за 
заступање ЗЕВ-а „Пахуљица“ Лопаре  ул. Цара 
Душана број: 123. 
Заступник: Мира Симикић, предсједник  
Скупштине заједнице етажних власника, 
заступа Заједницу самостално и без 
ограничења. 
Напомена: накнада од 12,00КМ наплаћена 
приликом подношења захтјева. 

 
 
Прилог:                        Службено лице органа                   
доказ о плаћеним      НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                                 
трошковима               Срђан Лукић дипл.инг, с.р. 
објављивања  
________________________________________                                                     
                                                                                                  
54.                                                                                                       
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
НАЧЕЛНИК 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одјељење за просторно уређење 
 и стамбено комуналне послове 
Лопаре, Цара Душана бр.143 
 
Број:  05/3-372-3/20 
Дана:28.08.2020. године 
 
 
                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ 

                 ЛОПАРЕ 
 

 
Молимо да на трошак странке објавите 
 

О Г Л А С 

 
 Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове Општинске 
управе општине Лопаре , улица Цара Душана 
број 143 на основу рјешења број: 05/3-372-3/20 
од 28.08.2020. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 26 упис лица за 
заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 
„ХРАСТОВИ“, са сљедећим подацима: 
                                             
Назив и сједиште:   Заједница етажних 
власника зграде  „ХРАСТОВИ“,  ул.  Цара 
Душана број:171б Лопаре.  Регистарски лист 
број: 26. 
Оснивачи:  4 (четири) етажна власника зграде 
су извршили регистрацију ЗЕВ-а  „ХРАСТОВИ“ 
Лопаре  улица Цара Душана 171б. 
Заступник: Ален Тирић, предсједник  
Скупштине ЗЕВ, заступа Заједницу самостално 
и без ограничења. 
 
Напомена: накнада од 10,00КМ наплаћена 
приликом подношења захтјева. 
 
Прилог:                         Службено лице органа                   
 доказ о плаћеним      НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                                  
трошковима               Срђан Лукић дипл.инг,с.р. 
 објављивања  
________________________________________                                                     
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55. 
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: 131/20 
од 31.08.2020. 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: 02/1-014-72        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 31.08.2020.          Радо Савић,  с.р. 
________________________________________ 

                                                                                                   
56. 

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 

ОЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА УСЛУГЕ БОРАВКА У 
ДЈЕЧИЈЕМ ВРТИЋУ „ЛОПАРЕ“ 

 

I 
 

Даје се сагласност на Одлуку о 
ослобађању плаћања услуге боравка у 
Дјечијем вртићу „Лопаре“ Лопаре за дијете 
Вишњу Ђокић, односно родитеља Младенку 
Ђокић за период од 01.07.2020 до 30.06.2021. 
године, број: 128/20 од 31.08.2020. 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: 02/1-014-72-1      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 31.08.2020.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
                                                                                                   
57. 

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 

ОЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА УСЛУГЕ БОРАВКА У 
ДЈЕЧИЈЕМ ВРТИЋУ „ЛОПАРЕ“ 

 

I 
 

Даје се сагласност на Одлуку о 
ослобађању плаћања услуге боравка у 
Дјечијем вртићу „Лопаре“ Лопаре за дијете 
Јовану Михајловић, односно родитеља Сабину 
Михајловић за период од 01.07.2020 до 
30.06.2021. године, број: 129/20 од 31.08.2020. 
године. 

II 
 

Одлука из тачке I овог Рјешења налази 
се у прилогу Рјешења и чини његов саставни 
дио. 
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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: 02/1-014-72-2      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 31.08.2020.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
                                                                                                   
58. 

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 

ОЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА УСЛУГЕ БОРАВКА У 
ДЈЕЧИЈЕМ ВРТИЋУ „ЛОПАРЕ“ 

 

I 
 

Даје се сагласност на Одлуку о 
ослобађању плаћања услуге боравка у 
Дјечијем вртићу „Лопаре“ Лопаре за дијете 
Мију Којић, односно родитеља Сашу Којића за 
период од 01.07.2020 до 30.06.2021. године, 
број: 130/20 од 31.08.2020. 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: 02/1-014-72-3      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 31.08.2020.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
                                                                         

59. 
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 

ОЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА УСЛУГЕ БОРАВКА У 
ДЈЕЧИЈЕМ ВРТИЋУ „ЛОПАРЕ“ 

 

I 
 

Даје се сагласност на Одлуку о 
ослобађању плаћања услуге боравка у 
Дјечијем вртићу „Лопаре“ Лопаре за дијете 
Радинку Сопко, односно родитеља Михајла 
Сопка за период од 01.07.2020 до 30.06.2021. 
године, број: 131/20 од 31.08.2020. 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: 02/1-014-72-4      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 31.08.2020.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 

                                                                                                   
60. 

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 ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА ЈЗУ 

ДОМ ЗДРАВЉА „ЛОПАРЕ“ ЛОПАРЕ 
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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: 942/20 од 24.07.2020. 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: 02/1-014-62        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 27.07.2020.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
                                                                                                   
61.   

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 ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА ЈУ 
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ 

ЛОПАРЕ 
 

I 
 

Даје се сагласност на Правилник о 
измјенама и допунама правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста ЈУ „Центар за културу и 
информисање Лопаре“ Лопаре, број: 02-95/20 
од 14.09.2020. 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: 02/1-014-86          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 17.09.2020.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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