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АКТИ НАЧЕЛНИКА 
 
1.  
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
        Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-86-7/20 
Датум, 02.11.2020. године 
 

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

 
О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача  
у поступку додјеле уговора о услугама из 
Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама 

 
I 

Прихвата се Препорука Комисије за 
јавне набавке, број: 02/5-404-86-6/20 од 
27.10.2020. године, те се уговор за набавку 

услуга радио - телевизијског праћења 
активности Општине Лопаре и Општинске 
управе општине Лопаре додјељује понуђачу 
РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА „БН“ Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА који је доставио понуду, број: 249-
3/20 од 16.10.2020. године у којој је понуђена 
цијена у износу од 17.850,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а, односно 20.884,50 КМ 
(двадесетхиљадаосамстотинаосамдесетчетир
и и 50/100 конвертибилних марака) са 
урачунатим ПДВ-ом. 

 
II 

 Изабрани понуђач је дужан да у року 
од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке и 
Обавјештења о резултатима поступка достави 
списак запослених издат од стране надлежне 
институције – Пореске управе (оригинал или 
овјерена копија) или неког другог правног 
доказа (уговор о раду, уговор о дјелу и слично) 
из којег се види да минимално 50% радне 
снаге за извршење уговора су резиденти из 
Босне и Херцеговине. Осталу документацију 
изабрани понуђач је доставио у склопу своје 
понуде и тиме се ослободио обавезе 
накнадног достављања истих. 

 
III 

 Ова Одлука доставља се свим 
понуђачима који су учествовали у поступку 
јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2) 
Закона о јавним набавкама. 
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IV 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О бр а з л о ж е њ е  
 
 Поступак јавне набавке покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-86-1/20 од 06.10.2020. године. 
Поступак набавке је проведен у складу са 
Правилником о поступку додјеле уговора о 
услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, број: 66/19). 
 Уговорни орган је поред јавног 
објављивања позива на web-страници 
општине Лопаре у складу са чланом 7. став 3) 
Правилника о поступку додјеле уговора о 
услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним 
набавкама упутио позив и на адресе 3 (три) 
потенцијална понуђача и то: „Hayat“ д.о.о. 
Сарајево, РТВ „БН“ Бијељина и „ОБН“ 
телевизија Сарајево.  

Поступак јавне набавке провела је 
Комисија за јавне набавке именована 
Рјешењем начелника општине, број: 02/5-404-
86-3/20 од 21.10.2020. године. Комисија је 
извршила отварање пристиглих понуда, дана 
21.10.2020. године, те преглед, евалуацију и 
оцјену, према захтјевима и условима из 
Позива за доставу понуда. 
 У поступку јавне набавке утврђено је 
сљедеће: 
 да је укупан број пристиглих понуда 1 

(једна); 
 да је благовремено запримљена 1 

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

Комисија је дана 26.10.2020. године 
одржала састанак ради детаљне анализе и 
оцјене пристигле понуде на којем је 
констатовано да понуда понуђача РАДИО И 
ТЕЛЕВИЗИЈА „БН“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 
испуњава тражене формално правне и 
техничке услове, те се сматра прихватљивом. 

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

У поступку оцјене проведеног поступка, 
Начелник општине није нашао разлоге, 
неправилности, нити пропусте у раду који би 
евентуално били основ за неприхватање 

Препоруке Комисије за јавне набавке. 
Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија у свему правилно поступила, те да је 
избор најповољнијег понуђача извршен у 
складу са Законом о јавним набавкама, 
подзаконским актима и Позивом за доставу 
понуда.  
 Из наведених разлога, примјеном 
члана 64. став 1) тачка (б) Закона о јавним 
набавкама и члана 10. Правилника о поступку 
додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б 
Закона о јавним набавкама одлучено је као у 
диспозитиву ове Одлуке. 
 Саставни дио ове Одлуке је и Записник 
о оцјени понуда, број: 02/5-404-86-5/20 од 
27.10.2020. године. 
 
 Поука о правном лијеку: Против ове 
Одлуке може се изјавити жалба у року од 10 
(десет) дана, рачунајући од дана објаве 
добровољног Ex ante обавјештења о 
транспарентности. 
 
            
                           Н А Ч Е Л Н И К 
                           Радо Савић, с.р.
                                                 
Доставити: 

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

________________________________________ 
 
2. 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
        Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-84-9/20 
Датум; 03.11.2020. 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 у поступку 
јавне набавке радова – изградња локалних 

путева на подручју насељених мјеста 
Јабланица, Мртвица и Брусница - Општина 

Лопаре  
(ЛОТ 1, ЛОТ 2 и ЛОТ 3) 

 
I 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне 
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набавке, број: 02/5-404-84-8/20 од 30.10.2020. 
године да се уговор за јавну набавку радова на 
изградњи локалних путева на подручју 
насељених мјеста Јабланица, Мртвица и 
Брусница - Општина Лопаре, по ЛОТ-овима, 
додјељује понуђачима како слиједи: 
 

- за ЛОТ 1 „Асфалтирање локалног 
пута на подручју насељеног мјеста 
Јабланица“ понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„БИЈЕЉИНА ПУТ“ БИЈЕЉИНА; 

- за ЛОТ 2 „Асфалтирање локалног 
пута на подручју насељеног мјеста 
Мртвица“, понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„БИЈЕЉИНА ПУТ“ БИЈЕЉИНА; 

- За ЛОТ 3 „Санација оштећења на 
асфалтном локалном путу на 
подручју насељеног мјеста Брусница“, 
понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„БИЈЕЉИНА ПУТ“ БИЈЕЉИНА. 

 
II 

Укупна вриједност предметне набавке, након 
проведене е-аукције, износи: 
за ЛОТ 1 – 25.576,00 КМ, без урачунатог ПДВ-
а, односно 29.923,92 КМ са урачунатим ПДВ-
ом (двадесетдевет хиљада деветстотина 
двадесеттри и 92/100 конвертибилних марака).  
за ЛОТ 2 – 25.622,40 КМ, без урачунатог ПДВ-
а, односно 29.978,21 КМ са урачунатим ПДВ-
ом (двадесетдевет хиљада деветстотина 
седамдесетосам и 21/100 конвертибилних 
марака).  
за ЛОТ 3 – 42.718,50 КМ, без урачунатог ПДВ-
а, односно 49.980,65 КМ са урачунатим ПДВ-
ом 
(четрдесетдеветхиљададеветстотинаосамдесе
т и 65/100 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 изградњи 
локалних путева на подручју насељених мјеста 
Јабланица, Мртвица и Брусница - Општина 
Лопаре, покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-84-1/20 
од 01.10.2020. године. 
Јавна набавка проведена је путем Отвореног 
поступка, уз провођење е-аукције. 
Обавјештење о јавној набавци, број: 15-1-3-80-
3-23/20 објављено је на Порталу јавних 
набавки дана 01.10.2020. године. 
Сажетак Обавјештења о набавци објављен је у 
„Службеном гласнику БиХ“, број: 63/20 од 
09.10.2020. године. 
Процијењена вриједност јавне набавке износи 
94.017,10 КМ, без ПДВ-а (ЛОТ1: 25.641,03 КМ; 
ЛОТ2: 25.641,03 КМ и ЛОТ3: 42.735,04 КМ). 
Уговорни орган објавио је Тендерску 
документацију на Порталу јавних набавки, 
дана 01.10.2020. године.  
Тендерску документацију са Портала јавних 
набавки преузело је укупно 5 (пет) понуђача.  
Комисија за јавне набавке именована је 
Рјешењем Начелника Општине, број: 02/5-404-
84-2/20 од 01.10.2020. 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 по 2 (двије) понуде за сва три лота и 
то: 
 
За ЛОТ 1 понуде су доставили сљедећи 
понуђачи: 

-  „БИЈЕЉИНА ПУТ“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 
- „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ Д.О.О. ЧЕЛИЋ 

За ЛОТ 2 понуде су доставили сљедећи 
понуђачи:  

- „БИЈЕЉИНА ПУТ“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 
- „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ Д.О.О. ЧЕЛИЋ 

З ЛОТ 3 понуде су доставили сљедећи 
понуђачи:  

- „БИЈЕЉИНА ПУТ“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 
- „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ Д.О.О. ЧЕЛИЋ 
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Комисија је извршила јавно отварање 
пристиглих понуда, дана 22.10.2020. године у 
11:30

h
 без присуства представника понуђача. 

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 сљедеће:  

 Понуде понуђача „Бијељина пут“ д.о.о. 
Бијељина и „Араповац путеви“ д.о.о. Челић 
достављене за ЛОТ 1, ЛОТ 2 и ЛОТ 3 су 
прихватљиве према облику, садржају и 
потпуности, достављене су на начин и у року 
који је одређен тендерском документацијом и 
садрже све тражене доказе. 
Тендерском документацијом је предвиђено 
провођење Е – аукције. Комисија за јавне 
набавке је заказала Е – аукцију за дан, 
30.10.2020. године и то:  

- за ЛОТ 1 са почетком у 12h 
- за ЛОТ 2 са почетком у 13h 
- за ЛОТ 3 са почетком у 14h 

На е-аукцију су путем Портала јавних набавки 
позвани сви квалификовани понуђачи. 
Након проведене Е – аукције, која је трајала од 
12:00h до 12:15h за ЛОТ 1, од 13:00h до 13:15h 
за ЛОТ 2 и од 14:00h до 14:15h за ЛОТ 3 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, ЛОТ 2 и ЛОТ 3, Комисија за јавне 
набавке сачинила је Записник о оцјени понуда, 
број: 02/5-404-84-7/20 од 30.10.2020. године 
који је заједно са Препоруком о избору 
најповољнијег понуђача (Извјештај о раду), 
број: 02/5-404-84-8/20 од 30.10.2020. 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 2 
(двије); 

 да је благовремено запримљено 2 
(двије) 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. 
ЗА ЛОТ 2: 

 да је укупан број пристиглих понуда 2 
(двије); 

 да је благовремено запримљено 2 
(двије) 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. 
ЗА ЛОТ 3:  

 да је укупан број пристиглих понуда 2 
(двије); 

 да је благовремено запримљено 2 
(двије) 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. 
 

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: 
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ЛОТ 1: 

Р. 
бр. 

Назив / име 
понуђача 

Цијена 
(без ПДВ-
а) након е-

аукције 

Процен
ат 

умање
ња 

укупне 
цијене 
након 

заврше
не Е - 

аукције 

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

25.576,00 
КМ 0,22% 

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

25.602,00 
КМ 0% 

 
 ЛОТ 2: 

Р. 
бр. 

Назив / име 
понуђача 

Цијена 
(без ПДВ-
а) након е-

аукције 

Процен
ат 

умање
ња 

укупне 
цијене 
након 

заврше
не Е - 

аукције 

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

25.622,40 
КМ 0% 

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

28.712,00 
КМ 0% 

 
 ЛОТ 3: 

Р. 
бр. 

Назив / име 
понуђача 

Цијена 
(без ПДВ-
а) након е-

аукције 

Процен
ат 

умање
ња 

укупне 
цијене 
након 

заврше
не Е - 

аукције 

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

42.718,50 
КМ 0% 

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

42.735,00 
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. „Араповац путеви“ д.о.о. Челић, 
3. Евиденцији и 
4. Архиви. 
________________________________________ 
 
3. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-94-3/20 
Датум, 03.11.2020. 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 грађевинског 

материјала за изградњу објеката за вјерске 
обреде на мјесном гробљу у насељеном мјесту 
Јабланица, засеок Петрићи и на мјесном 
гробљу „Главичице“ у насељеном мјесту 
Пељаве, засеок Станкићи - 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 03.11.2020. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана 
03.11.2020. године и заведена под бројем 02/5-
4222. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.999,92 КМ, без ПДВ-а, односно 7.019,90 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљададeветнаест и 90/100 
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. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке грађевинског 
материјала за изградњу објеката за вјерске 
обреде на мјесном гробљу у насељеном мјесту 
Јабланица, засеок Петрићи и на мјесном 
гробљу „Главичице“ у насељеном мјесту 
Пељаве, засеок Станкићи - Општина 
Лопарепокренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-94-1/20 
од 29.10.2020. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 
ПРОМЕТ „LD“ БИЈЕЉИНА, 29.10.2020. 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. 
________________________________________
           
 
 
 
 

4. 
На основу члана 18. став 1) и члана 90. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак јавне набавке 
радова на асфалтирању дионице пута у 
насељеном мјесту Миросавци, засеок Марићи 
– Општина Лопаре (дужине L = 100,00 m

1
, 

ширине 2,50 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 5.980,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре. 
 

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: 02/5-404-95-1/20      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 04.11.2020.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
5.   

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 
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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 асфалтирању двије дионице пута у 
насељеном мјесту Прибој – Општина Лопаре и 
то: дионица локалног пута у засеоку Ђокићи 
(дужине L = 35,00 m

1
, ширине 2,60 m

1
) и 

дионица локалног пута у засеоку Цвијетковићи 
(дужине L = 52,00 m

1
, ширине 2,60 m

1
), према 

ЈРЈН 45233222-1 - Радови на поплочавању и 
асфалтирању. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.840,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре. 
 

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: 02/5-404-96-1/20      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 04.11.2020.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
6. 

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 
 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке материјала за 
реконструкцију објекта подручне основне 
школе у Бобетином Брду (материјал за 
реконструкцију фасаде, крова и плочника око 
објекта), према ЈРЈН 44110000-4 (грађевински 
материјали). 
 

II 
 

 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.890,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума, уз достављање 
извјештаја о спроведеном поступку Агенцији за 
јавне набавке по окончању поступка. 
 

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: 02/5-404-97-1/20        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 05.11.2020.               Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                       
7.      
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-96-3/20 
Датум, 06.11.2020. године   
      
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
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О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке радова на 

асфалтирању двије дионице пута у насељеном 
мјесту Прибој – Општина Лопаре и то: дионица 
локалног пута у засеоку Ђокићи (дужине L = 
35,00 m

1
, ширине 2,60 m

1
) и дионица локалног 

пута у засеоку Цвијетковићи (дужине L = 52,00 
m

1
, ширине 2,60 m

1
), одлучено је да се уговор 

додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„БИЈЕЉИНА ПУТ“ БИЈЕЉИНА, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 1795/20 од 06.11.2020. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана 
06.11.2020. године и заведена под бројем: 
02/5-4275. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.992,30 КМ без ПДВ-а, односно 7.010,99 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљададесет и 99/100 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 
асфалтирању двије дионице пута у насељеном 
мјесту Прибој – Општина Лопаре и то: дионица 
локалног пута у засеоку Ђокићи (дужине L = 
35,00 m

1
, ширине 2,60 m

1
) и дионица локалног 

пута у засеоку Цвијетковићи (дужине L = 52,00 
m

1
, ширине 2,60 m

1
) покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-96-1/20 од 04.11.2020. 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 5.840,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „БИЈЕЉИНА ПУТ“ 
БИЈЕЉИНА, дана 04.11.2020. 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. 
________________________________________
                    
8. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-95-3/20 
Датум, 06.11.2020. 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 

асфалтирању дионице пута у насељеном 
мјесту Миросавци, засеок Марићи – Општина 
Лопаре (дужине L = 100,00 m

1
, ширине 2,50 m

1 

+ 2 x 0,50 m банкине), одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу ДИОНИЧАРСКО 
ДРУШТВО „GALAX-NISKOGRADNJA“ 
БРЧКО, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 71/20 од 06.11.2020. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана 06.11.2020. године и заведена под 
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бројем: 02/5-4278. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.980,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.996,60 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
шестхиљададеветстотинадеведесетшест и 
60/100 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 
асфалтирању дионице пута у насељеном 
мјесту Миросавци, засеок Марићи – Општина 
Лопаре (дужине L = 100,00 m

1
, ширине 2,50 m

1 

+ 2 x 0,50 m банкине) покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-95-1/20 од 04.11.2020. 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 5.980,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДИОНИЧАРСКО ДРУШТВО 
„GALAX-NISKOGRADNJA“ БРЧКО, дана 
04.11.2020. 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. 
________________________________________
                
9. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-97-3/20 
Датум, 09.11.2020. 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 

реконструкцију објекта подручне основне 
школе у Бобетином Брду (материјал за 
реконструкцију фасаде, крова и плочника око 
објекта), одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 
ПРОМЕТ „LD“ БИЈЕЉИНА, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: П11/20 од 07.11.2020. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана 
09.11.2020. године и заведена под бројем 02/5-
4282. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.890,16 КМ, без ПДВ-а, односно 6.891,50 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
шестхиљадаосамстотинадеведесетједан и 
50/100 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. 
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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 грађевинског 
материјала за реконструкцију објекта подручне 
основне школе у Бобетином Брду (материјал 
за реконструкцију фасаде, крова и плочника 
око објекта) покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-97-1/20 
од 05.11.2020. 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 5.890,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 
ПРОМЕТ „LD“ БИЈЕЉИНА, 05.11.2020. 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. 
________________________________________
           
10. 

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 грађевинског материјала (блок и 
шљунак), 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. 
 

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: 02/5-404-98-1/20       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 12.11.2020.             Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                         
11. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-98-3/20 
Датум, 16.11.2020. 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 
грађевинског материјала (блок и шљунак), одлучено 
је да се уговор додијели Понуђачу 
АУТОПРЕВОЗНИК „ЈАНКОВИЋ МИЛИСАВ“ 
ЈАБЛАНИЦА, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 3/20 од 13.11.2020. године, 
која је у уговорном органу запримљена дана, 
16.11.2020. године и заведена под бројем: 02/5-
4435. 
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Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.975,00 КМ, без ПДВ-а (словима: 

петхиљададеветстотинаседамдесетпет 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 
грађевинског материјала (блок и шљунак) покренут 
је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-98-1/20 од 12.11.2020. 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, 12.11.2020. 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. 
____________________________________________
12.                         

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак јавне набавке 
електро и спојно-пратећег материјала за 
довршетак уличне расвјете на потезу Лопаре – 
Лопаре село - Козјак, према ЈРЈН 31680000-6 
(електричне потрепштине и прибор). 
 

II 
 

 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.965,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре. 
 

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: 02/5-404-99-1/20       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 17.11.2020.             Радо Савић , с.р. 
________________________________________
                            
13.       
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-99-3/20 
Датум, 19.11.2020. 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 јавне набавке електро и 

спојно - пратећег материјала за довршетак 
уличне расвјете на потезу Лопаре – Лопаре 
село - Козјак, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу ОРТАЧКА ТРГОВИНСКА 
РАДЊА „ГВОЖЂАРА“ Михајло Тошић и 
Маја Остојић с.п. ЛОПАРЕ, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 65/20 од 18.11.2020. године, a која је у 
Уговорном органу запримљена дана 
18.11.2020. године и заведена под бројем 02/5-
4477. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.964,53 КМ, без ПДВ-а, односно 6.978,50 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
шестхиљададеветстотинаседамдесетосам и 
50/100 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 електро и 
спојно - пратећег материјала за довршетак 
уличне расвјете на потезу Лопаре – Лопаре 
село - Козјак покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-99-1/20 
од 17.11.2020. 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 5.965,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ОРТАЧКА ТРГОВИНСКА РАДЊА 
„ГВОЖЂАРА“ Михајло Тошић и Маја Остојић 
с.п. ЛОПАРЕ, 17.11.2020. године. 
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став 2. Правилника о поступку директног 

споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача која у 
формалном, правном и економском погледу 
одговара захтјевима Уговорног органа, 
одлучено је као у диспозитиву. 
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 
   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
           
14. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке 

  
I 

Овом Одлуком покреће се поступак 
јавне набавке радова на уређењу и 
асфалтирању прилазног пута амбуланти 
породичне медицине у Мјесној заједници Корај 
– Општина Лопаре, према ЈРЈН: 45215100-8, 
грађевински радови на зградама везаним за 
здравство. 
 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 
21.367,52 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке биће обезбјеђена од стране 
Министарства за рад, социјалну политику и 
повратак у Влади Тузланског кантона, на 
основу Одлуке, број: 09/1-11-017334/20 од 
04.09.2020. године. Дио средстава који 
прелази одобрена донаторска средства 
финансираће општина Лопаре из буџета. 
 

III 
 Поступак јавне набавке ће се 

http://www.ejn.gov.ba/
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спровести по процедури Конкурентског 
захтјева, 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: 02/5-404-100-1/20        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 20.11.2020.                Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                                              
15.   

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 штете на стамбеном 
објекту социјално угрожене Бојке Новаковић из 
насељеног мјеста Лабуцка, Општина Лопаре, 
према ЈРЈН 45211300-2, Грађевински радови 
на кућама. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.964,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 

поступак Директног споразума, уз достављање 
извјештаја Агенцији за јавне набавке по 
окончању поступка. 
 

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: 02/5-404-101-1/20         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 23.11.2020.               Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                             
16.   
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-101-3/20 
Датум, 25.11.2020. 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 

штете на стамбеном објекту социјално 
угрожене Бојке Новаковић из насељеног мјеста 
Лабуцка, Општина Лопаре одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 183/20 од 24.11.2020. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана 
25.11.2020. године и заведена под бројем: 
02/5-4580. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.964,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.977,88 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
шестхиљададеветстотинаседамдесетседам и 
88/100 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 штете на стамбеном објекту 
социјално угрожене Бојке Новаковић из 
насељеног мјеста Лабуцка, Општина Лопаре 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-101-1/20 од 
23.11.2020. 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 5.964,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, 
дана 23.11.2020. 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. 
________________________________________
                    

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, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке робе – набавка 
половног фотокопир апарата за потребе 
Општинске управе општине Лопаре, према 
ЈРЈН 30000000-9, Канцеларијске и 
компјутерске машине, опрема и потрепштине 
осим намјештаја и пакета програмске подршке. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 1.600,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбиједиће се у буџету општине 
Лопаре за 2020. годину. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума, уз достављање 
извјештаја Агенцији за јавне набавке по 
окончању поступка. 

 
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: 02/5-404-102-1/20         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 26.11.2020.               Радо Савић, с.р. 
________________________________________
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18. 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
        Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-91-6/20 
Датум, 27.11.2020. године 
 

На основу члана 69. став 2) тачка (а) и 
члана 70. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 36. став 1) Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16) и Препоруке Комисије за јавне 
набавке, број: 02/5-404-81-7/19 од 25.11.2019. 
године, Начелник општине Лопаре, д о н о с и  

 
О Д Л У К У 

о поништењу поступка набавке 
 

I 
Поништава се поступак јавне набавке 

услуга дугорочног кредитног задужења 
општине Лопаре из разлога што није 
достављена ниједна понуда у одређеном 
крајњем року, у складу са чланом 69. став 2) 
тачка (а) Закона о јавним набавкама БиХ. 

 
II 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Поступак предметне јавне набавке 
покренут је Одлуком о покретању поступка, 
број: 02/5-404-91-1/20 од 16.10.2020. године.  

Јавна набавка проведена је путем 
Отвореног поступка. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 
15-1-2-86-3-27/20 објављено је на Порталу 
јавних набавки дана 16.10.2020. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 322.697,87 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган објавио је Тендерску 
документацију на Порталу јавних набавки, 
дана 16.10.2020. године.  

Комисија за јавну набавку именована је 
Рјешењем Начелника општине, број: 02/5-404-
91-2/20 од 26.11.2020. године, са задатком да 
проведе поступак јавне набавке у складу са 
Законом о јавним набавкама БиХ, те да 
Препоруку Уговорном органу за доношење 
одлуке о избору најповољнијег понуђача или 
одлуке о поништењу поступка јавне набавке. 

На основу Препоруке Комисије за јавне 
набавке поништава се поступак јавне набавке 

из разлога што није достављена ниједна 
понуда у одређеном крајњем року. 

У поступку је утврђено да је Комисија у 
свему правилно поступила, те да је Препорука 
о поништењу поступка јавне набавке дата у 
складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама, подзаконским и интерним актима и 
тендерском документацијом. 

Уговорни орган је прихватио у цјелости 
приједлог Комисије, те је одлучено као у 
диспозитиву. 
 
         
        Н А Ч Е Л Н И К 
                   Радо Савић, с.р.                   
                              
Доставити: 
1. Евиденцији и 
2. Архиви. 
________________________________________ 
 
19. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком покреће се поступак 
набавке услуга зимског одржавања (чишћење 
снијега) градских улица и локалних и 
некатегорисаних путева на подручју општине 
Лопаре, према ЈРЈН: 90620000-9, услуге 
чишћења снијега. 
 Поступак јавне набавке се проводи 
путем система „Е – набавке“, на Порталу 
www.ejn.gov.ba. 
  

II 
 Вриједност јавне набавке из тачке I ове 
Одлуке процјењује се у износу од 43.305,00 
КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке биће обезбјеђена у буџету 
општине Лопаре за 2021. годину, са 
економског кода 412800 - „Заједничка 
комунална потрошња“. 
 

III 
 Поступак јавне набавке ће се 
спровести путем Конкурентског захтјева за 
достављање понуда у складу са одредбама 
Закона о јавним набавкама, као и 

http://www.ejn.gov.ba/
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подзаконским актима и другим прописима. 
 Поступак јавне набавке ће спровести 
Комисија за јавне набавке, која ће се 
именовати посебним рјешењем. 

 
IV 

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

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

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

 
Број: 02/5-404-103-1/20        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 27.11.2020.               Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                            
20.      

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

ОДЛУКУ  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком покреће се поступак 
набавке течних погонских горива, течности и 
мазива за возила Општинске управе општине 
Лопаре, према ЈРЈН: 09000000-3 – нафтни 
деривати, гориво, електрична енергија и 
остали извори енергије. 
 Поступак јавне набавке се проводи 
путем система „Е – набавке“, на Порталу 
www.ejn.gov.ba, уз примјену е-аукције. 
  

II 
 Вриједност средстава потребних за 
реализацију јавне набавке из тачке I ове 
Одлуке процјењују се у износу од 42.735,04 
КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2021. годину. 
 

III 
 Поступак јавне набавке ће се 
спровести путем Конкурентског захтјева за 

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

 
IV 

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

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

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

 
Број: 02/5-404-104-1/20          Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 30.11.2020.                Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                            
21.      
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-102-3/20 
Датум, 02.12.2020. 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 робе – 
набавка половног фотокопир апарата за 
потребе Општинске управе општине Лопаре, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „COPITRADE“ 
БИЈЕЉИНА, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 2611-1/20 од 
26.11.2020. године, која је у Уговорном органу 
запримљена дана 30.11.2020. године и 
заведена под бројем 02/5-4628. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

http://www.ejn.gov.ba/
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1.600,00 КМ, без ПДВ-а, односно 1.872,00 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
хиљадуосамстотинаседамдесетдва 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 Одсјек за заједничке послове 
општине Лопаре. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“ и на web-страници. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке робе – набавка 
половног фотокопир апарата за потребе 
Општинске управе општине Лопаре покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-102-1/20 од 26.11.2020. 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 1.600,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „COPITRADE“ БИЈЕЉИНА, 
26.11.2020. године. 
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став 2. Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача која у 
формалном, правном и економском погледу 
одговара захтјевима Уговорног органа, 
одлучено је као у диспозитиву. 
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 
   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
           
 
 
 

22. 
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 вањског тоалета за 
потребе канцеларије мјесне заједнице, поште 
и матичног уреда у насељеном мјесту Прибој, 
Општина Лопаре, према ЈРЈН 45211310-5, 
Грађевински радови на купатилима. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.884,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума, уз достављање 
извјештаја Агенцији за јавне набавке по 
окончању поступка. 

 
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: 02/5-404-105-1/20          Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 02.12.2020.                Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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23. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-105-3/20 
Датум, 04.12.2020. 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 вањског тоалета за потребе 
канцеларије мјесне заједнице, поште и 
матичног уреда у насељеном мјесту Прибој, 
Општина Лопаре одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 194/20 од 02.12.2020. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана 
04.12.2020. године и заведена под бројем: 
02/5-4691. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.883,60 КМ без ПДВ-а, односно 6.883,81 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
шестхиљадаосамстотинаосамдесеттри и 
31/100 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 вањског тоалета за потребе 
канцеларије мјесне заједнице, поште и 
матичног уреда у насељеном мјесту Прибој, 
Општина Лопаре покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-105-1/20 од 02.12.2020. 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 5.884,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, 
дана 02.12.2020. 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. 
_______________________________________
                    
24. 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
        Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-85-13/20 
Датум, 11.12.2020. 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: 02/5-404-85-12/20 од 08.12.2020. 
године да се уговор за јавну набавку 
канцеларијског материјала и тонера за 
потребе Општинске управе општине Лопаре 
додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„INFOCOMP“ БИЈЕЉИНА, на основу понуде, 
број: 902/20 од 02.11.2020. године. 

 
II 

Укупна вриједност предметне набавке износи 
9.192,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 
10.754,64 КМ, са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
десетхиљадаседамстотинапедесетчетири и 
64/100 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 достављених 
изјава и испуњеност услова из члана 47. став 
1) тачка (а) и 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.  
 

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 канцеларијског 
материјала и тонера за потребе Општинске 
управе општине Лопаре, покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-85-1/20 од 02.10.2020. године. 
Јавна набавка проведена је путем Отвореног 
поступка, уз предвиђено провођење е-аукције. 
Процијењена вриједност јавне набавке износи 
12.820,00 КМ, без ПДВ-а. 
 
Обавјештење о јавној набавци, број: 15-1-1-84-

3-24/20 објављено је на Порталу јавних 
набавки дана 02.10.2020. године. Исправка за 
Обавјештење о набавци објављено је на 
Порталу јавних набавки дана 22.10.2020. 
године под бројем: 15-1-1-84-8-28/20. 
Уговорни орган објавио је Тендерску 
документацију на Порталу јавних набавки, 
дана 02.10.2020. године. Дана, 22.10.2020. 
године објављена је Измјена тендерске 
документације. 
Тендерску документацију са Портала јавних 
набавки преузело је укупно 14 (четрнаест) 
понуђача. Измјену Тендерске документације са 
Портала јавних набавки преузело је укупно 7 
(седам) понуђача. 
Комисија за јавне набавке именована је 
Рјешењем Начелника општине, број: 02/5-404-
85-2/20 од 02.10.2020. године, са задатком да 
проведе поступак јавне набавке у складу са 
Законом о јавним набавкама БиХ, те да 
Препоруку уговорном органу за доношење 
одлуке о избору најповољнијег понуђача или 
одлуке о поништењу поступка јавне набавке. 

На адресу Уговорног органа 
благовремено је пристигло 5 (пет) понуда и то: 

- „AERO EXCLUSIVE“ Д.О.О. САРАЈЕВО, 
подружница ТУЗЛА 

- „COPITRADE“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 
- „ПЛАН ПЛУС“ Д.О.О. ЗЕНИЦА 
- „ДЕФТЕР“ Д.О.О. САРАЈЕВО 
- „INFOCOMP“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 

Комисија је извршила јавно отварање 
пристиглих понуда, дана 03.11.2020. године у 
11:30

h
. 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 сљедеће:  

 да је укупан број пристиглих понуда 5 
(пет); 

 да је благовремено запримљено 5 (пет) 
понуда; 

 да је неблаговремено запримљено 0 
(нула) понуда; 

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

 Понуде понуђача: „Aero Exclusive“ 
д.о.о. Сарајево подружница Тузла, 
„Copitrade“ д.о.о. Бијељина, „План 
Плус“ д.о.о. Зеница, „Дефтер“ д.о.о. 
Сарајево нису прихватљиве из 
сљедећих разлога: 
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- Понуда Понуђача „Aero Exclusive“ 
д.о.о. Сарајево подружница Тузла није 
прихватљива из сљедећих разлога: Понуђач 
није испоштовао начин достављања понуда из 
разлога што на понуди није наведено 
„ОРИГИНАЛНА ПОНУДА“, а што је тачком 4.3. 
подтачка 4.3.2. предвиђено као обавеза 
понуђача: „Понуђач доставља понуду у 
оригиналу, на којој ће јасно писати 
„ОРИГИНАЛНА ПОНУДА“. Понуђач је такође 
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 60 дана 
рачунајући од истека рока за пријем понуда 
(крајњи рок за пријем понуда је био 03.11.2020. 
године). 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 
18.12.2020. године, а што је краћи временски 
период од траженог (краће од 60 дана). 
Уговорни орган је тачком 3.4. Тендерске 
документације за предметну набавку 
предвидио услове економске и финансијске 
способности које су понуђачи дужни да испуне. 
Тако су понуђачи били дужни доказати да 
њихов трансакцијски рачун није био у блокади 
у претходних 6 (шест) мјесеци рачунајући од 
момента издавања потврде од стране 
пословне банке понуђача. Као доказ претходно 
наведенога понуђачи су били дужни доставити 
Потврду пословне банке понуђача да један од 
њихових трансакцијских рачуна није био у 
блокади у претходних 6 (шест) мјесеци, 
рачунајући од датума издавања потврде. 
Потврда пословне банке не смије бити старија 
од 3 (три) мјесеца рачунајући од дана предаје 
понуде. Наведени понуђач је у саставу своје 
понуде доставио Потврду о солвентности 
трансакцијског рачуна код „Raiffeisen bank“ д.д. 
БиХ, Главна филијала Тузла. Потврда је 
заведена под бројем 03749/20 од 14.10.2020. 
године. У потврди је наведено сљедеће: Aero 
exclusive PJ д.о.о. Тузла ималац трансакцијског 
рачуна код поменуте банке, у периоду од 
13.10.2019. године до 13.10.2020. године исти 
није био блокиран нити је имао забрану 
располагања средствима на трансакцијском 
рачуну. На основу напријед наведенога јасно је 

да је Потврда издата 14.10.2020. године, а у 
истој је наведено да трансакциони рачун није 
био у блокади до 13.10.2020. године, што није 
у складу са оним што је тражено Тендерском 
документацијом. Понуђачи су били дужни 
доказати да један од њихових трансакцијских 
рачуна није био у блокади у претходних 6 
мјесеци, рачунајући од датума издавања 
потврде. У конкретном случају то би 
подразумијевало од 14.10.2020. године, а не 
од 13.10.2020. године, како је наведено у 
Потврди коју је доставио Понуђач. Због свега 
напријед наведеног понуда Понуђача  „Aero 
Exclusive“ д.о.о. Сарајево подружница Тузла 
оцијењена је као неприхватљива. 

- Понуда Понуђача „Copitrade“ д.о.о. 
Бијељина није прихватљива из разлога што 
иста није израђена на начин предвиђен 
Тендерском документацијом. Тачком 4.2. 
подтачка 4.2.1. предвиђен је начин израде 
понуде. Понуда се чврсто увезује на начин да 
се онемогући накнадно вађење или уметање 
листова. Под чврстим увезом подразумијева 
се понуда укоричена у књигу или понуда 
осигурана јемствеником, чија су оба краја на 
првој или последњој страни понуде 
причвршћена наљепницом са утиснутим сувим 
жигом или печатом понуђача, а све на начин 
да се сачува интегритет понуде, онемогући 
накнадно вађење или уметање листова, осим 
гарантних докумената. Понуђач је своју понуду 
увезао јемствеником. Оба краја јемственика су 
причвршћена наљепницом за суви жиг 
(звјездица), али на исту није утиснут суви жиг 
понуђача, нити су стављени печати понуђача. 
Овакав начин увезивања понуде не осигурава 
интегритет понуде. Оставља се могућност 
уметања листова, јер не постоји никакав начин 
обезбјеђења. Понуда се може без икаквих 
трагова и оштећења отворити и поново 
упаковати. Понуђач своју понуду није увезао 
на начин предвиђен Тендерском 
документацијом због чега је иста оцијењена 
као неприхватљива. 

- Понуда Понуђача „План Плус“ д.о.о. 
Зеница није прихватљива из сљедећих 
разлога: Понуђач није испоштовао начин 
достављања понуда из разлога што на понуди 
није наведено „ОРИГИНАЛНА ПОНУДА“, а што 
је тачком 4.3. подтачка 4.3.2. предвиђено као 
обавеза понуђача: „Понуђач доставља понуду 
у оригиналу, на којој ће јасно писати 
„ОРИГИНАЛНА ПОНУДА“. Нумерисањем 
страница или изузетно листова понуде 
обезбјеђује се континуитет. Тачније, 
нумерисањем се онемогућава накнадно 
уметање листова. Понуђач у својој понуди није 
обезбиједио континуитет нумерисања, јер 
странице није нумерисао на начин који то 
обезбјеђује. Тачније, понуђач је своју понуду 
нумерисао на сљедећи начин: После странице 
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која је нумерисана под редним бројем 4, 
слиједи страница која је нумерисана као 4.1. 
након ње страница која је нумерисана као 4.2. 
Тек после ове двије странице слиједи 
страница која је нумерисана под редним 
бројем 5. Оваквим нумерисањем се оставља 
утисак да је вршено накнадно убацивање 
листова, а што никако није допуштено. Из 
напријед наведеног понуда наведеног 
понуђача је оцијењена као неприхватљива. 

- Понуда Понуђача „Дефтер“ д.о.о. 
Сарајево није прихватљива из разлога што 
иста није израђена на начин предвиђен 
Тендерском документацијом. Тачком 4.2. 
подтачка 4.2.1. предвиђен је начин израде 
понуде. Понуда се чврсто увезује на начин да 
се онемогући накнадно вађење или уметање 
листова. Под чврстим увезом подразумијева 
се понуда укоричена у књигу или понуда 
осигурана јемствеником, чија су оба краја на 
првој или последњој страни понуде 
причвршћена наљепницом са утиснутим сувим 
жигом или печатом понуђача, а све на начин 
да се сачува интегритет понуде, онемогући 
накнадно вађење или уметање листова, осим 
гарантних докумената. Понуђач је своју понуду 
увезао јемствеником. Оба краја јемственика су 
причвршћена наљепницом за суви жиг 
(звјездица), али на исту није утиснут суви жиг 
понуђача. Наљепница није осигурана печатом 
понуђача на начин који онемогућава отварање, 
него су печати стављени на начин да уопште 
не захватају наљепницу. Један печат се 
налази са десне стране наљепнице, а други 
печат је са лијеве стране и дијелом се налази 
испод наљепнице, што значи да је отиснут 
прије увезивања саме понуде и уопште не 
спрјечава скидање наљепнице, односно 
отварање понуде. Из наведених разлога 
понуда наведеног понуђача је оцијењена као 
неприхватљива. 
Комисија за јавне набавке сачинила је 
Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-85-
11/20 од 08.12.2020. године који је заједно са 
Препоруком о избору најповољнијег понуђача 
(Извјештај о раду), број: 02/5-404-85-12/20 од 
08.12.2020. године доставила Начелнику 
Општине. 
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). 
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: 

 

Назив / име 
понуђача 

Понуђена 
цијена 

(без ПДВ-
а) 

Понуђ. 
попуст 

Цијена 
са 

урачунат
им 

попусто
м 

(без 
ПДВ-а) 

1)  
INFOCOMP 
Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА 

9.192,00 
КМ не 

9.192,00 
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. „AERO EXCLUSIVE“ Д.О.О. САРАЈЕВО, 
подружница ТУЗЛА, 

2. „COPITRADE“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА, 

3. „ПЛАН ПЛУС“ Д.О.О. ЗЕНИЦА, 

4. „ДЕФТЕР“ Д.О.О. САРАЈЕВО, 

5. „INFOCOMP“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА, 

6. Евиденцији и 
        7.    Архиви 
____________________________________________ 
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25. 
На основу члана 8. Закона о јавним 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

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

II 
 За реализацију набавке из члана 1. ове 
Одлуке одобравају се финансијска средства у 
износу од 28.205,00 КМ, без урачунатога ПДВ-
а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2021. годину, са буџетске ставке 
„Репрезентација Скупштине“ и „Репрезентација 
Кабинета начелника општине“, економски код 
412900. 
 

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

 
IV 

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

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

 
 

Број: 02/5-404-106-1/20         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 14.12.2020.                Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                                 

26.      
На основу члана 18. став 1) и члана 90. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке дјечијих поклон пакета 
поводом предстојећих новогодишњих и 
божићних празника, према ЈРЈН 15833100-7, 
посластице. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 2.632,48 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбиједиће се у буџету општине 
Лопаре. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума, уз достављање 
извјештаја Агенцији за јавне набавке по 
окончању поступка. 
 

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: 02/5-404-107-1/20      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 24.12.2020.            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: 02/5-404-106-4/20 
Датум, 25.12.2020. године 
 
 

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

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

услуга из Анекса II дио Б Закона о јавним 
набавкама 

 
I 

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

II 
 Сваки рачун за извршену услугу 
сматраће се уговором. Уговорни орган може 
изабрати више понуђача за предметну услугу, 
из исте категорије, за период за који проводи 
поступак јавне набавке. Закључиваће се више 
једнократних уговора у 2021. години или 
прихватити више фактура укупне вриједности 
до 28.205,00 КМ без ПДВ-а. Уговор са 
понуђачем из члана 1. ове Одлуке закључиће 
се под сљедећим условима: 

- Према цијенама (званичном 
цјеновнику) понуђача; 

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

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

 
III 

Ова Одлука ступа на снагу по истеку 
рока за жалбу и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 
истовремено са упућивањем исте понуђачу 
који је учествовао у поступку јавне набавке 

(члан 70. став 6) Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине). 
 
            
                 Н А Ч Е Л Н И К 
     Радо Савић, с.р.                            
                    
Доставити: 

4. Понуђачима х1, 
5. Одјељењу за финансије, 
6. Евиденцији и 
7. Архиви. 

________________________________________ 
 
28. 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
        Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-104-8/20 
Датум; 28.12.2020. 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 у поступку 
јавне набавке течних погонских горива, 

течности и мазива за возила Општинске 
управе општине Лопаре 

 
I 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне 
набавке, број: 02/5-404-104-7/20 од 25.12.2020. 
године да се уговор за јавну набавку течних 
погонских горива, течности и мазива за возила 
Општинске управе општине Лопаре, додијели 
понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „САС“ ПРИБОЈ. 

 
II 

Укупна вриједност предметне набавке, износи 
30.256,60 КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 
35.400,22 КМ са урачунатим ПДВ-ом 
(тридесетпетхиљадачетиристотине и 22/100 
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 
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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 најкасније у року 
од 10 (десет) дана од дана окончања поступка 
јавне набавке, у складу са чланом 89. став 3) 
Закона о јавним набавкама БиХ. 
 

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Лопаре“ и на web-страници, 
истовремено с упућивањем понуђачима који су 
учествовали у поступку јавне набавке, у складу 
са чланом 70. став 6) Закона о јавним 
набавкама БиХ. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Поступак јавне набавке течних погонских 
горива, течности и мазива за возила 
Општинске управе општине Лопаре, покренут 
је Одлуком о покретању поступка јавне 
набавке, број: 02/5-404-104-1/20 од 30.11.2020. 
године. 
Јавна набавка проведена је путем 
Конкурентског захтјева, уз предвиђено 
провођење е-аукције. 
Обавјештење о јавној набавци, број: 15-7-1-
101-3-35/20 објављено је на Порталу јавних 
набавки дана 30.11.2020. године. 
Процијењена вриједност средстава потребних 
за реализацију јавне набавке износи 42.735,04 
КМ, без урачунатог ПДВ – а. 
Уговорни орган објавио је Тендерску 
документацију на Порталу јавних набавки, 
дана 30.11.2020. године.  
Тендерску документацију са Портала јавних 
набавки преузело је укупно 5 (пет) понуђача.  
Комисија за јавне набавке именована је 
Рјешењем Начелника Општине, број: 02/5-404-
104-3/20 од 15.12.2020. 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 је 
пристигла 1 (једна) понуда и то: 
 

-  „САС“ Д.О.О. ПРИБОЈ 
 

Комисија је извршила јавно отварање 
пристигле понуде, дана 15.12.2020. године у 
11:30

h
. Записник са отварања понуда је 

благовремено достављен свим понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне набавке. 
Комисија је извршила провјеру комплетности и 

исправности достављене понуде, 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:  

 Понуда понуђача „САС“ д.о.о. Прибој је 
прихватљива према облику, садржају и 
потпуности, достављена је на начин и у року 
који је одређен тендерском документацијом и 
садржи све тражене доказе. 
Тендерском документацијом је предвиђено 
провођење Е – аукције. 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: 02/5-404-104-
6/20 од 25.12.2020. године који је заједно са 
Препоруком о избору најповољнијег понуђача 
(Извјештај о раду), број: 02/5-404-104-7/20 од 
25.12.2020. 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 1 
(једна); 

 да је благовремено запримљена 1 
(једна) понуда; 

 да је неблаговремено запримљено 0 
(нула) понуда; 

 понуда понуђача „САС“ д.о.о. Прибој 
испуњава све услове тражене у 
тендерској документацији и иста 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 
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понуђач најбоље оцијењен због најниже 
цијене, како слиједи: 
 

 

Р. 
б
р. 

Назив / 
име 

понуђача 

Цијена 
понуде 

без ПДВ-а 

Цијена 
понуде 

са ПДВ-ом 

1)  
„САС“ 
Д.О.О. 
ПРИБОЈ 

30.256,60 
КМ 

35.400,22 
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 5 (пет) дана од дана 
пријема ове Одлуке, у складу са чланом 99. 
Закона о јавним набавкама. 

 
         
        Н А Ч Е Л Н И К 
                    Радо Савић, с.р.                   
                              
Доставити: 
1. „САС“ д.о.о. Прибој, 
2. Евиденцији и 
3. Архиви. 
________________________________________ 
 
29. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-107-3/20 
Датум, 28.12.2020. 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 дјечијих поклон 

пакета поводом предстојећих новогодишњих и 

божићних празника, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу ТРГОВИНСКА РАДЊА 
„ДАР“ ЛОПАРЕ, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 39/20 од 
28.12.2020. године. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
2.632,48 КМ, без ПДВ-а, односно 3.080,00 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
трихиљадеосамдесет 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 дјечијих поклон 
пакета поводом предстојећих новогодишњих и 
божићних празника покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-107-1/20 од 24.12.2020. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 2.632,48 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ТРГОВИНСКА РАДЊА „ДАР“ 
ЛОПАРЕ, 24.12.2020. године. 
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став 2. Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача која у 
формалном, правном и економском погледу 
одговара захтјевима Уговорног органа, 
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одлучено је као у диспозитиву. 
 

 
                                       Н А Ч Е Л Н И К 
       Радо Савић, с.р. 
________________________________________
      
30. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-4248/20     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 09.11.2020.         Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
31. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

               За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-4104/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 09.11.2020.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
32. 
             На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

               Ова Одлука ступа на снагу даном 



Страна 27                            Службени гласник општине Лопаре – број: 9/20              31.12.2020. 

 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-3951/20     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 10.11.2020.        Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
33. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-4352/20    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 10.11.2020.        Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
34. 
              На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 

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

 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-4093/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 10.11.2020.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
35. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

           За реализацију ове Oдлуке задужује се 
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Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-4356/20     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 10.11.2020.        Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
36. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-4355/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 10.11.2020.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
 

37. 
             На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

                  За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-4173/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 10.11.2020.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
38. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

           За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-4067/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 10.11.2020.         Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
39. 
               На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
  Одобравају се средства, у износу од 
100,00КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200,  Пери 
Симеуновићу из Тобута за трошкове лијечења. 

 
II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-4173/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 10.11.2020.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 

40. 
             На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-3670/20     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 10.11.2020.         Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
41. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-4317/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 11.11.2020.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
42. 
             На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-3482/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 11.11.2020.        Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-4098/20     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 11.11.2020.         Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
44. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

           За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-2501/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 11.11.2020.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
45. 
             На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-4106/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 11.11.2020.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
46. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-4281/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 11.11.2020.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
47. 
           На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
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(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-4350/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 11.11.2020.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
48. 
             На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

               За реализацију ове Oдлуке задужује 

се Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-4369/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 11.11.2020.             Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
49. 
         На основу члана 43. Закона о буџетском 
систему Републике Српске – Пречишћени 
текст („Службени гласник РС“, број: 52/14, 
103/15, и 15/16), члана 67. и 88. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-4351/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 11.11.2020.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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50. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-4321/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 11.11.2020.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
51. 
              На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
  Одобравају се средства, у износу од 

300,00КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Милану 
Радовановићу из Прибоја за трошкове 
лијечења. 

 
II 
 

          За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-4099/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 11.11.2020.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
52. 
             На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 
Број: 02/1-4405/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 12.11.2020.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
53. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-2054/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 12.11.2020.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
54. 
             На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 

(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-4315/20    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 12.11.2020.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
55. 
           На основу члана 43. Закона о буџетском 
систему Републике Српске – Пречишћени 
текст („Службени гласник РС“, број: 52/14, 
103/15, и 15/16), члана 67. и 88. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
 Одобравају се средства, у износу од 
100,00КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Тимотији 
Стјепановићу из Подгоре за трошкове 
лијечења. 

 
II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
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Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-4367/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 12.11.2020.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
56. 
             На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 

 
              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-4426/20    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 13.11.2020.       Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 

57. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-4428/20   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 13.11.2020.        Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
58. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

          За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-4427/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 13.11.2020.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
59. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 
 

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

 
 
Број: 02/1-4458/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 17.11.2020.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
60. 
             На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-3938/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 18.11.2020.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
61. 
             На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
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(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-4504/20     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 20.11.2020.         Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
62. 
           На основу члана 43. Закона о буџетском 
систему Републике Српске – Пречишћени 
текст („Службени гласник РС“, број: 52/14, 
103/15, и 15/16), члана 67. и 88. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-4492/20     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 20.11.2020.         Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
63. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

II 
 

               За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-4541/20     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 23.11.2020.        Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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64. 
              На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

                За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-4249/20     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 24.11.2020.        Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
65. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
  Одобравају се средства, у износу од 

300,00КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Момчилу 
Гусаку из Бијељине за трошкове лијечења. 

 
II 
 

          За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-4567/20     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 24.11.2020.         Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
66. 
              На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 
 



Страна 39                            Службени гласник општине Лопаре – број: 9/20              31.12.2020. 

 

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

 
 
Број: 02/1-4596/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 26.11.2020.         Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
67. 
             На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

            Одобравају се средства у износу од 
29,94КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Недељку 
Митровићу из Лопара, на име једнократног 
робног давања – пакет по рачуну 812/20. 
 

II 
 

            За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

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

 
 
Број: 02/1-400-1/18      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум,30.11.2020.             Радо Савић, с.р. 
________________________________________
             
68. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 

(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-4736/20    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 08.12.2020.        Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
69. 
              На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 

 
               За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 
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III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-4629/20     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 08.12.2020.        Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
70. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-2253/20     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 09.12.2020.        Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
 
 

71. 
             На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-4226/20     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 10.12.2020.         Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
72. 
              На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-4797/20     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 10.12.2020.        Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
73. 
              На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 
 

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

 
 
Број: 02/1-4659/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 14.12.2020.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
74. 
              На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
  Одобравају се средства, у износу од 
300,00КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Милици 
Накић из Милиног Села за трошкове лијечења. 

 
II 
 

               За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-4636/20     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 18.12.2020.         Радо Савић, с.р. 
_______________________________________ 
 
75. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
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(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-4446/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 18.12.2020.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
76. 
          На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
 Одобравају се средства, у износу од 
200,00КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Млађену 
Стевановићу из Милиног Села за трошкове 
лијечења. 

 
II 

 
             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-4469/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 30.12.2020.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
77. 
           На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
    Одобравају се средства, у износу од 
100,00КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Миладину 
Лакићу из Бријеста за трошкове лијечења. 

 
II 
 

               За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-4196/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 31.12.2020.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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